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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Pionierów 2 
84-300 Lębork 
tel. (0-59) 863 47 71 
fax (0-59) 863 47 70 
e-mail: mpwik@wodociagi.lebork.pl 
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 

1. Zebranie ofert prowadzone będzie na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których 
nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”, zgodnie 
z art. 132 ww. ustawy, zwanego dalej w treści Regulaminem. 

2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia odbywa się również za pośrednictwem 

Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: 
https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork zwaną dalej w treści Platformą.  

6. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej. 

7. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Przetargowej zwaną 
dalej w treści Specyfikacją. Wszystkie załączniki, dotyczące Specyfikacji, stanowią ich 
integralną część.  

8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. 

Wykonawca może skierować zapytanie w terminie do 17 marca 2020 r. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po 
tym terminie. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej oraz Platformie bez ujawniania źródła zapytania. 

10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej  
e-mail: zamowienia@wodociagi.lebork.pl lub Platformy. Każda ze Stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  
i Wykonawcy posługują się nazwą zamówienia, można podać numer (ID postępowania). 

11. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, 
zmodyfikować treść Specyfikacji. Zamawiający zamieszcza treść modyfikacji na stronie 
internetowej oraz Platformie. 

12. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji lub kopii 
dokumentów przyjmuje się datę ich złożenia w siedzibie Zamawiającego albo przekazania 
przy użyciu poczty elektronicznej lub Platformy. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa, montaż  
i uruchomienie rozdzielnicy sterującej częścią osadową oraz systemów pomocniczych 
 rozdzielnica sterownicza SS6 przy pompowni osadu  dla Oczyszczalni Ścieków 
(OŚ) w Lęborku”. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 
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1.) sporządzenie dokumentacji projektowej dla rozdzielnicy SS6 w oparciu o istniejące 
schematy elektryczne w porozumieniu z Zamawiającym oraz uwzględnieniu jego 
wytycznych; schematy elektryczne należy sporządzić w programie EPLAN w wersji 
minimum V2.7, 

2.) uzgodnienie z Zamawiającym sporządzonej dokumentacji projektowej dla 
rozdzielnicy SS6, 

3.) dostarczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji projektowej dla rozdzielnicy 
SS6 w wersji papierowej 3 egz. oraz pliku źródłowego w formatach: *.zwl, *.dwg  
i *.pdf na nośniku CD-ROM lub DVD-ROM, 

4.) oprogramowanie sterownika PLC Siemens S7-1500 z otwartym dostępem 
(niezabezpieczone hasłem) w każdym elemencie, na podstawie aktualnego programu 
sterownika Siemens/Vipa S7-300, 

5.) udostępnienie Zamawiającemu programu źródłowego oprogramowania PLC  
z otwartym dostępem (niezabezpieczonym hasłem) w każdym elemencie, 

6.) przeniesienie na Zamawiającego przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych,  
do utworów: dokumentacji projektowej oraz oprogramowania sterownika PLC 
Siemens S7-1500, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach 
eksploatacji, a  w szczególności w zakresie: 
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono  
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2  publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

7.) prefabrykacja rozdzielnicy AKPiA SS6, 
8.) demontaż istniejącej  rozdzielnicy SS6, 
9.) demontowaną rozdzielnicę Wykonawca przekazuje protokolarnie Zamawiającemu, 
10.) montaż nowej rozdzielnicy AKPiA SS6, 
11.) odłączenie i podłączenie istniejącego okablowania, 
12.) badanie i pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej/skuteczności od porażeń, 
13.) przetestowanie prawidłowości działania algorytmów sterowania procesem, 
14.) przetestowanie komunikacji oraz prawidłowej współpracy nowego sterownika  

z istniejącym systemem SCADA (komunikacja Profibus oraz Ethernet/Profinet) oraz 
innymi sterownikami w sieci zgodnie z istniejącym układem sieci, 

15.) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie oprogramowania i obsługi 
rozdzielnicy AKPiA SS6. 

3. Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę podlega uzgodnieniu  
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji prefabrykacji 
rozdzielnicy SS6. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo, 
zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot zamówienia, zawierający  
w szczególności: 
1) wyłączenia i załączenia obwodów zasilających i sterowniczych, 
2) sterowanie w trybie ręcznym, w przypadku częściowego lub całkowitego wyłączenia 

sterowania automatycznego. 
5. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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6. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej  
i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, do zatwierdzenia „Wniosku  
o zatwierdzenie materiałów” każdorazowo przed wbudowaniem wyrobów, aparatów, 
urządzeń, materiałów, instalacji, itd. Wniosek zatwierdza Zamawiający. 

8. Dla potwierdzenia właściwości wyrobów i materiałów Wykonawca do „Wniosku  
o zatwierdzenie materiałów” dołączy odpowiednie deklaracje. 

9. Przy realizacji zamówienia należy stosować wyroby i materiały wprowadzone do obrotu  
i nadające się do stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 
oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 544) wraz z przepisami 
wykonawczymi, z uwzględnieniem niżej podanych  właściwości i wymagań dla wyrobów 
i materiałów, a w szczególności: 
1) rozdzielnica AKPiA SS6 o wymiarach 1800x1000x400 (wys. x szer. x gł.), obudowa 

ze stali nierdzewnej AISI 304, IP55 (producentów np: Rittal, Eldon, Schrack, 
Inoxveneta), 

2) sterownik PLC S7-1500 + moduły wejść/wyjść również z serii Siemens S7-1500  
z możliwością komunikacji PROFIBUS  (master-slave), oraz PROFINET/Ethernet, 

3) wyłączniki silnikowe producenta Schneider Electric z rodziny GV, 
4) styczniki producenta Schneider, 
5) przekaźniki producenta Relpol lub Finder, 
6) złączki listwowe producenta Phoenix Contact. 

10. Zamawiający określa następujące wytyczne co do wykonania/prefabrykacji rozdzielnicy 
AKPiA SS6: 
1) wszystkie aparaty powinny być oznaczone, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, 
2) wszystkie przewody powinny być oznaczone po obu stronach, zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową. 
11. Zamawiający udostępni Wykonawcy: 

1) Schematy: elektryczne i AKPiA istniejącej rozdzielnicy SS6, 
2) program pobrany ze sterownika PLC Vipa (step7 V5.5), 
3) program źródłowy ze sterownika S7 Vipa (step7 V5.4) (niezbędna weryfikacja  

z programem aktualnym). 
12. Niefunkcjonujące okablowanie Zamawiający wymieni we własnym zakresie. 
13. Zadanie obejmuje działający obecnie system automatyki, niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania procesu technologicznego OŚ. W związku z tym prace projektowe  
i wykonawcze muszą być prowadzone w sposób zapewniający możliwie, jak najkrótsze 
przestoje technologiczne.  
Działająca rozdzielnica SS6, pod względem sterowania i monitorowania pracy, obsługuje: 
1) pompownię osadu, 
2) komory stabilizacji osadu, 
3) osadniki wtórne, 
4) stację dozowania PIX, 
5) komory rozdziału ścieków, 
6) monitoring parametrów ścieków na odpływie OŚ, 
7) stację poboru próbek na odpływie OŚ, 
oraz inne funkcje pomocnicze ww. obiektów. 

14. Wykonawca udzieli 36 miesięcy rękojmi na wykonane przedmiot zamówienia, licząc od 
dnia odbioru końcowego. 
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15. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, na okres  
36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany. 

 

IV. ZAMÓWIENIA DODATKOWE. 
 

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych. 
 

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 
 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia 
podstawowego. 
 

VI. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. 
 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
 

VII. TERMIN I MIJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 

1. Termin wykonania zamówienia – do 29-05-2020 r. 
2. Miejsce wykonania zamówienia: Lębork – ul. Pionierów 23. 
 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie §16 ust. 1 i 2 Regulaminu, 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt. IX. 

 

IX. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 
 

1. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania formalnej 
poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru albo wydruk  

z systemu komputerowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, 

2) wypełniony druk „OFERTA” – druk w załączeniu, 
3) wypełniony druk „Oświadczenie” – druk w załączeniu, 
4) wypełniony druk „Oświadczenie RODO” – druk w załączeniu, w przypadku gdy 

Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób niż bezpośrednio jego 
dotyczących. 

 

X. FORMA DOKUMENTÓW. 
 

1. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie: 
1) oryginału lub kserokopii, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

(Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”); 
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jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, 
kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te 
osoby, 
lub 

2) skanu w formacie plików pdf., 
albo 

3) pobranego z rejestru pliku w formacie pdf. 
2. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający 
nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów 
przekazywanych przy użyciu Platformy, opisane zostały w Regulaminie  
i Instrukcjach korzystania z Platformy. 

 

XI. PEŁNOMOCNICTWO. 
 

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone, 
określające zakres pełnomocnictwo (rodzajowe), podpisane przez osoby reprezentujące 
osobę prawną lub fizyczną. 

2. W przypadku złożenia kserokopii - pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. 

 

XII. WADIUM. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 

1. Ofertę należy złożyć: 
1) w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pionierów 2,  
84-300 Lębork oraz oznaczyć: Przetarg – „Dostawa, montaż  
i uruchomienie rozdzielnicy sterującej częścią osadową oraz systemów 
pomocniczych  rozdzielnica sterownicza SS6 przy pompowni osadu  dla 
Oczyszczalni Ścieków (OŚ) w Lęborku” 
lub  

2) za pośrednictwem Platformy. 
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub w wersji 

elektronicznej, jako skan w formacie pliku pdf. 
4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103. 
5. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane oraz złączone  

w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. 
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
7. Termin składania ofert upływa dnia 20-03-2020 r. o godz. 1200. 
8. Otwarcie ofert nastąpi 20-03-2020 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,  

pok. 109. 
9. Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. 
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 
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11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

12. Wszelkie zmiany w treści oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) muszą być podpisane 
lub parafowane  w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

13. Zamawiający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli znak ten jest nieczytelny lub nie zawiera 
pełnego imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób 
umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

14. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz 
adresy Wykonawców, a także informację dotyczące ceny i terminu wykonania. 

15. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego osobom trzecim.  

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 

XV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 
 

1. Zamawiający przyzna realizację zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
zasadom określonym w Specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą, według 
przyjętych kryteriów oceny ofert. 

2. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”. 
3. Jeżeli w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a nie można dokonać 

wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników 
postępowania podając: nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
jej cenę. 
Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
oraz Platformie. 

 

XVI. OPIS OBLICZENIA CENY OFERTY. 
 

1. Wykonawca określi ceny w złotych polskich. 
2. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku, z dokładnością do 1 grosza. 

Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki 
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. 

3. Cena, określona przez Wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie 
będzie podlegała zmianie. 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU WYBORU OFERTY. 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium – cena – 100% 



SPECYFIKACJA PRZETARGOWA pn.: DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE ROZDZIELNICY STERUJĄCEJ CZĘŚCIĄ 

OSADOWĄ ORAZ SYSTEMÓW POMOCNICZYCH  ROZDZIELNICA STEROWNICZA SS6 PRZY POMPOWNI OSADU  
 DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (OŚ) W LĘBORKU. 

 8 

2. Oferta uzyskująca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą. 
 

XVIII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ. 
 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki 
cenotwórcze, mające wpływ na cenę zaproponowaną przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XIX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY. 
 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, zgodnie  
z zapisami §16 ust. 1 i 2 Regulaminu. 
 

XX. ODRZUCENIE OFERTY. 
 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w §16 ust. 3 Regulaminu. 
 

XXI. ZAWARCIE UMOWY. 
 

1. Zamawiający niezwłocznie zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, 
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. 

 

1. Projekt umowy załączony do Specyfikacji określa postanowienia i warunki, na jakich 
będzie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą, na realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający niezwłocznie określi miejsce i termin podpisania umowy wybranemu 
Wykonawcy. 

 

XXIV. PODWYKONAWSTWO. 
 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji części zamówienia przez Podwykonawców. 
 

XXV. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU. 
 

1. Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny. 
2. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców o unieważnieniu przetargu. 
 

XXVI. ODWOŁANIE I SPRZECIW.  
 

W postępowaniu o udzieleniu zamówienia Wykonawcy nie przysługuje możliwość odwołania 
i sprzeciwu. 
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XXVII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI. 

 

W sprawach merytorycznych: Mateusz Labuda tel. (59) 863 47 71,  
email: mateusz.labuda@wodociagi.lebork.pl, 

w sprawach proceduralnych:  Adam Stenka  tel. (59) 863 47 80, 
email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl. 

 
 

Zatwierdzam 
 

 


