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SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Nr sprawy   FZ261/19/2018 

 

 

I. Zamawiający : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie  

                              Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością 

                              67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52 

 

II. Tryb zamówienia : negocjacje z wieloma oferentami o wartości szacunkowej zamówienia     

                                      powyżej 10 001 zł do 30 000 euro – w oparciu o Regulamin udzielania 

                                      zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. 

 

III. Przedmiot zamówienia: Dostawa preparatu wiążącego związki siarki w ściekach Ferrox S1 wraz  z   

                                                transportem oraz rozładunkiem/przepompowaniem w ilości 100 t. 

 

Ze względu na obudowę stacji dozujących (paletopojemniki o pojemności 1m3 umieszczone są w 

wannach i zabudowane szafami ochronnymi) konieczne jest pompowanie środka z samochodu 

transportującego do pojemników. Nie ma możliwości umieszczenia pełnych paletopojemników w 

zabudowie stacji dozujących. 

Dostawa i przeładunek środka odbywać się będzie dla 6-ciu tłoczni zlokalizowanych na osiedlu 

Widziszów, Krzepów, Nosocice w Głogowie. Tłocznie rozmieszczone są w odległości ok. 2 km od siebie. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym: 

1. Spełnienie warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  oraz spełnienie wymagań określonych      

    ujętych w załączniku nr. 2. 

 

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie winien dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia       

      spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Formularz ofertowy ( stanowiące zał. nr 1 ) 

2. Oświadczenie ( stanowiące zał. Nr 2 ) 

3. Projekt umowy ( stanowiące zał. Nr 3 ) 

4. Kartę charakterystyki preparatu Ferrox S1. 
 

Wszystkie dokumenty należy załączyć w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za  zgodność z 

oryginałem przez osobę(-y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru ewidencji działalności lub aktualny KRS wystawiony nie 

wcześniej niż na 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

 
 

VII. Forma porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

         1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  

             przekazują pisemnie , faksem lub drogą elektroniczną na nw adresy e-mail. 

         2. Informacji na temat niniejszej specyfikacji udzielają  w dni robocze w godz. 800 –1400 

       - Paweł Kondratyk , e-mail: pawel.kondratyk@pwik.glogow.pl 

       - Monika Szponar , e-mail: monika.szponar@pwik.glogow.pl 
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3. Wykonawca może zwrócić się o do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest 

zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji  

wpłynie do Zamawiającego na  mniej niż 3 dni robocze przed  terminem składania  ofert.  

 

 VIII. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany oferta przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składanie ofert  

określonego w  SIWZ . 

 

IX. Przygotowanie oferty 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przygotować ofertę w języku polskim. 

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie protestu. 

9. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z podaniem ceny netto + obowiązujący podatek  

VAT oraz cenę brutto. 

10. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszego zamówienia. 

 

 X.  Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert 

       1.Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Dostawa preparatu wiążącego związki siarki w ściekach 

          Ferrox S1 wraz  z transportem  oraz rozładunkiem/przepompowaniem w ilości  100 t” , z  podaniem     

          adresu Oferenta, należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Głogowie przy ul. Łąkowej 52   

          w terminie do dnia 23.10.2018 r  do godz. 9:00. 

2. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 23.10.2018 r  o godz.  9:15 w PWiK w Głogowie sp. z o.o. 

    przy ul. Łąkowej 52. 

3. Zamawiający w terminie do 3 dni od dnia otwarcia ofert, zaprosi Oferentów biorących udział w  

    postępowaniu przetargowym do odbycia dalszych negocjacji.  

 

  XI.  Kryterium oceny ofert :  cena brutto 100 % 

             

XII.   Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy, której wzór 

 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze 

           od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

 

 XIII. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku       

           naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu, przysługuje środek ochrony prawnej tj.  

           protest , wniesiony wraz z uzasadnieniem na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia   

           ogłoszenia wyników przetargu. 

 

  XIV.  Oferty nie spełniające warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone. 

 

   XV.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w przypadku    

            gdy wartość zamówienia w złożonych ofertach przekroczy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył     

            na realizację zadania. 
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 XVI.  Załączniki do SIWZ 

1. Formularz ofertowy ( stanowiące zał. Nr 1 ) 

2. Oświadczenie ( stanowiące zał. Nr 2 ) 

3. Projekt umowy ( stanowiące zał. Nr 3 ) 

 

Głogów, październik 2018 r. 

                                                                                      SPECYFIKACJĘ  ZATWIERDZIŁ 


