
ZAMAWAJĄCY 

0S1ROLFCKIE PRZEDSI ĘBIORST\NO WODOCIĄGÓW 1 KANALIZACJi SP. Z O.O. 
ul. Kurpiowska 21. 07-410 Ostro łę ka 

Tel. 29 769-47-30, 29 76032-•61, Fax. 29 769-47-36 

WARUNKI ZAMÓVVEsW2\ 

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PROyVADZONE 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGfl 

NA DOSTAWE KOAGULANTU TYPU SIARCSAN  

Posiepowore prowadzone nedzie zgodnie z. REGULAMINEM PRZEPROVVADZANIi:\ 
LL\RGOW I UDZIELANIA ZAMOWIEN W OSTRO ŁĘCKIM PRZ6DSIEBIORS PWIE 

AGOW 1 KANALIZACJI SP Z 0.0. y\I OS ROLECE 

Amin dostepny jesi u pracowników uprawnionych do kontaktów : Oferentami, oraz na stronie 
iliernetowej OPWiK - 
•:•ra(•o,ni ł anii uprawnionymi do kontaktów z Oferentami s ą : 

sprawach proceduralnych 	- Marzena Ziemska, te ł . 29 742-2 
n h technicznych 	 Wies ław Bienkowski rei 668 	862 

TPPMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 01.092013 

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Poediniotem zamowenia est dostawa koagulantu typu siarczan żelazowy. 
Wspólnym S łowniku Zamówie ń  us ł ugi oznaczone kodem: 24000000-4-- ProJLlkty chemiczne, 

O iKsa  a ostawy: 
Olinieckie Pr.sedsiebiorst\Yo yyodoci ągów i Kanalizacji Sp. Z o.o 
Zakłen Oczyszczania Sciekow ul. Chemiczna 2 07-410 Ostro łek 

Szaco"ano ilo ść  koagulantu 	100 ton. Podana iios ć  ma ci iaiaktr orentacyjny i ma ż : 	onianie. 
zamwoajacy zastrzega sobie prawo c ł o zmniejszenia zakresu przedmiotu zrm ówi enl ,ko\,j cy  

::ewduje 4 dostawy no 25 ton kazda. Dostawy realizowane becIe, w pa Lach Ul. rlwionycl W 
o moyieniach ielefonicznych lub facem, sk ładanych przez Zamawiaj ącego co najmnie: iiw Ilu I .eci 

IOOiOflO dostawa. 
one. obejmowac now inna koszt produktu wraz z dostssa do Zolnawialiicepc 

rod: k: powinien posiaclac kart ę  charakterystyki w iezykt.i polskim :7LocIneznon1a 0 

Bu LO )O 52 O 

II. W""Kf)hlAWCA UBIEGAJĄCY SIE O ZAMÓWIENIE MUSi SPEŁNI!-tĆ  NIŻU..) INYMIENIOI$i: 
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 

1 . Posiadoc uprawnienia do wykonywania cizia ła ł nosci lub czynnosci o[jetynh nineIsoe 
ozmowieniem. jeżeli Listawy nak ładaj ą  obowiązek posiadania takich iprawneP :ii- podlano 
wykluczen w na zasadach przyję tych w §16 Reoulnin;a p. i piocn i.n,;o .100/ 1 

idzc 7 n/n 0 nina 0 0 OP Ł/V/K S. d C! 1) 

2. Wykaza ć . ze wykonal co najmniej dwie us ługi w okresw 	wioch tr:eAi k-4 adpowoclająm 
swoim  rodzajem przedmiotowi zamówienia 

3 oporzadzic .„ OFERTO" sci ś le na druki za łacoo iym orzez 2on1awiapcepo Sr :ądzeni 
mer 	mej iormie soowodLije jej oo zucenie 

4. Wype łni ć  Formularz cenowy na druku za łaczonyrT 	iwowma0000 



W. J  ;ELU POTWIERDZENIA SPE ŁNIANIA W/W WARUNKÓW WYKONAWCI- UBIE(-s...JĄCY 
OZAMOWIENIE MUSI ZAŁĄCZYC DO OFERTY NIZEJ WYMIENIONE DOKUMEIP: 1: 

1 Wype ł niony druk OFERTA sporządzony wed ług za łącznika nr I do Warunków zm1óykrnia 
2. Wype łniony Formularz cenowy sporządzony wg za łą cznika nr 2 do Warunków 3.iniówtnnt:: 

Formularz cenowy należy sporządzić  ś ci ś le wg wzoru druku za łączonego 
Z.amawiaiacego. Sporządzenie formularza w innej formie spowoduje odizucenkr olerlg 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Sorzadzone orrd ł t 
zatacznka nr 3 do Warunków Zamówienia. 

4 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich [rzeci lat sporz ądzony wed ł ug :ca ł acznika nr 
dc \JVarunkow Zamówienia. Do wykazu nale ży za łaczyó dokumenty potwieHzniace, że 

wykazane us ługi zosta ły wykonane nale życie. 
5. Odnis z właściwego rejestru lub Z centralnej ewidencji informacji c 

gospodarczej. jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą  wpisu do rejestru lub owsicacH 
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony ue wcze śniej niż  P miest ę cy 
terminem sk ładania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubieuaocyco no. 
zamówenie dokument ten winien z łozyć  kazdy z VVykonawcow. VV przypadku sidadanta 

t zez podmioty wyst ępujące wspólnie, w ła ściwe dokumenty musza byc a ło żorr" arzrw 
podmio 

6 Przec.lstabiorcy wystepujacy ako spó łka cywilna zobowiazani są  dc za ł acznika umowy spo ł k. 

IV. OFERTA 

1 	Oferta stanowi wypeon łniy druk OFERTy z wype ł on niyiii za ł aczntkami i wun iw 
dok unie n tai ni 

2 	Z ł czenie pt zez jednego wykonawc ę  oraz podmioty wys"c ępujace wspólnie crt wuj niP jw tot 
o łei - y lub oferty zawieraj ącej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucet 

3 	Zamawiajacy nie doj3uszcza mo ż liwości z łożenia ofert. woriantowej. 
4 	zamawiaj ący nie ciopuszcza moż liwości sk ładania ofert ca o ściowych. 
5. Ptierte należy sporządzić  z zachowaniem formy nisemnei poci rygorem niewnzttcsci. 

polskim. zgodnie z wymaganiami okre ś lonymi w Warunkach Zamówienia. 
6 Wszystkie strony oferry powinny by ć  połą czone yr soosob tiwa ł y. uniEmoż liwiajacy 

wysunięcie si ę  kartek każdej z wyodrębnionych częś ci. 
7. Ofei-ta musi by ć  podpisana przez osobę  upoważnion ą  do reprezentowania 	na zawali: 

lub przez pe łnomocnika, przy czym pe łnomocnictwo musi by ć  dołączone do otri i 

V. FORIkLI\ DOKUMENTÓ 

uVyt"naane dokumenty nale ży przedstawi ć  w formie orygina łów albo kserokorst. D okiinauut 
z łocone w formie orygina łów muszą  być  parafowane Zamawiaj ący dopuszczu parafowani 
przen jedna z osób podpisuj ących ofertę .  Dokumenty z łozrte o" formte kro sekopii tai nart tow 
opat2one klauzul ą  in. ZGODNOSC Z ORYGINAŁEM t po świadczone nuzuodno ść. 
Oi yqinafern przez Wykonawc ę . Zamawiaj ący dopuszcza poswtadczenie zgodnoś ci Z oryginnŁ tni 
przez edn ą  z osób podpisuj ących druk OFERTA". 

Zamayia ący zażąda przedstawienia orygina łu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumrati i 
wy ła,..- nie \aeedy. gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu ust nieuz /teli1rt 
ub budzi wą tpliwo ści co do jej prawdziwo ści. a Zamawiaj ący ric mc;re wrrayidzió jej 
ni awid łowo ści w inny sposób. 



VI. pOnpY 

zroby reprezentuj ące osob ę  prawną  lub fizyczna wskazane w dokumencie .ipOwoziiajncyn (T 

występowania w obrocie prawnym lub posiadaj ące pe łnomocnictwo podpisuj ą : 
bruk OFERTA 
za łączniki. 
miejsca. w których zosta ły naniesoo zmiany. 

VII. PiEtLOm/JCNCT1yC: 

przypadku. gdy PVykonawcę  reprezentuje pe łnomocnik do oferty musi by ć  załą : ne 
pehioniocnictwo okrelajace jego zakres i podpisane przez osoby reprezentujace osohe praz n 
lub izczna 
W przypadku z łożenia kserokopii, pe ł nomocnictwo musi bob ootWiei dzone on rqodnow 
orygina łem przez osoby upoważnione do podoisywania oferty. 
;orniawiaj ąc" przed podpisaniem umowy za żąda do wgl ądu orygina ł it l.ib noulrbnH 
pmwierdzonej kopii pe łnomocnictwa. 

VIII. bHEJSc"E 1 TERMIN SKLADANIA OFERT 

I ornimn sk ł adania ofeil up ływa dnia 14 sierpnia 2013 r. o god I 2. 
Oie0y z łozone po terminie zwraca się  bez otwierania. 
Ofeite narzy z łożyć  w zaniknietet kopercie zaadresowanet no adres Zamawiajar.eoo OPWiK Sp. 

w Ostro łęce rit. Kurpiowska 21, budynek /\. 	ni ę tro, sekretariat 	ookój nr i 
o::naczyc.,Oferta na dostawę  koagulantu typu siarczan żelazowy" wraz o oPr-woni 

Ii ąWC 

bVykonawoa nioze yyycota ć  złozona przez siebie ofelrp poci warunkmem. Zr pn-wn 
powiadomienie wp łynie do Zamawiaj ącego przed up ływem Lei minu Posk ł adania ofert. 

IX. OPIS SPOSOBU OBLIC2AN: 3FERTY 

Ostateczna cena oferty jest maksymalnym szacunkoy.yni wynagrodzeniem wyi!czonyi 
podstawie formularza cenowego stanowi ącego załą cznik nr 2 do Warunków 2.amówienia 

2. Podane no ofercie ceny musza by ć  wyrażone w PL_N. Ceny musza uwzgledniać  wszystnt 
wynyiqania niniejszych Warunków Zamówienia ci -oz obejmowa ć  wszelkie koszty. 
poniesie Wykonawca z tytu łu należytej oraz zgodnej z obowi ązuj ącymi przepisami wai:zocjm 

„)rzedmiotLi zamówienia. 
P Sposób zap łaty 	rozliczenia za realizacj ę  niniejszego zamówienia. okre ś iotic zos łaP w 

urojekcie umowy stanowi ącym załącznik do Warunków Zamómenia. 
4. Ceny jednostkowe okre ś lone przez Wykonawc ę  w formularzu cenowym i. ostai(a ustalon na 

aRras wazno ści umowy i nie b ęd ą  podlega ły zmianom. 
5. Ostateczn ą  cen ę  ofeity stanowi suma warto ści formularza cenowego z doliczonm y pedoIk1'1 Ir 

\i Ai .  obowi ązuj ącym w dniu wystawienia faktury. 

X. kEatMlN ZWI ĄZANIA OFERTA 

fai nin zwi ą zania ofert ą  wynosi 30 dni, 
Bien terminu rozpoczyna si ę  wraz;-, up ływem terminu sk ładana ofert. 
W nzasadnionych przypadkach, przed up ływem terminu zwi ązania ofert ą . Zainoynajacy no że 
or"roci ć sio rIo Wykonawców o wyra żenie zgody na przed ł użenie tego tern mina nazi wazony 



Xl. MtEJSCE 1 TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 sierpnia 2013 r. o godz. 12 „ w siedzibie Zamawiaj ącego, 
ul. Kurpiowska 21, budynek A, I piętro, sala konferencyjna. 

Otwarcie ofei jest jawne 
ezpoś redr o przed otwarciem ofemi Zamawiaj ący poda kr"ote jaka zamiarze a:aznacz" 

s ń iansowanie zamówienia. 
Po otwarciu oferty Zamawiaj ący poda imie i nazwisko. nazwa I irmTly oraz reIms Ofr unia. ktcn"e 
niorrta iest otwierana. a iakze informacje dotycz ące cens afer 

z zypadku. gdy Wykonawca nie by ł  obecny przy otwieraniu ofert. na jego wniosaL 7.ama"oiaecy 
arenale inu informacje, które zosta ły og łoszone podczas otwarzia ofei I 

XII. KR(TERIUM OCENY OFERT 

.°e"awiajacy poprawi w tek ście oferty oczywiste omy ł ki pisarskie oraz omylki rachunkowe w 
obliczeniu ceny i niezw łocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców. którzy .rkmyl oferty. 

zamawiaj ący poprawi omy łkm rachunkowe zgodnie z § 18 Regulaminu pi"zeprowedrenw 
ezutargów I udzielania zamówie ń  w Ostro łęckim Przedsiebiorstwie Wodoci ągów i Ka alKacz Id 

Przy wyborze oferty Zamawiaj ą cy będzie się  kierowa ł  następującym kryterium: 

Cen 100% 

JczAl Zamawiaj ący nie badzie móg ł  dokona ć  wyboru najkorzystniejszni oferty ze „ y:rgledn 	L 
że zosta ły z łożone oferty o tej samej cenie to wezwie oferentów. którzy z łożyli te ofam úl do ziuzai 
Oe:i"i dodatkowych. 
ddukonawcy sk ładajac oferty dodatkowe nie mog ą  zaoferowa ć  cen wyższych ni ż. zaoirrrowzina 
Kazanych ofertach. 

zamawiaj ący wybierze ofertę  spe łniajaca warunki zamówienia o na] nizszaj cenie bruuo 
Zamawiaj ący zawiadomi niezw łocznie wykonawców o wyborze rajkorzystniejsz(- --- Olci L1. 

wskazuj ąc nazwę  i siedzibę  tego. którego ofert ę  wybrano. 

XIII. ,L WtADOMIENIF O WYBORZE OFERTY 

Niezw łocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiaj ący zawiadomi wykonawców. którzy 
doIli c cNy o: 

ell/borze najkorzystniejszej oferty. podaj ąc nazwę  (firm ę ) siedzib ę  i adres wykonawcy NIK ego 
cIasta wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

h rrykonawcach. których oferty zosta ły odrzucone, podaj ąc zasadnieniefaktycznr 
cl wykonawcach. którzy zostali wykluczeni z post ępowania o udzielenie zamówienia, podajr" 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Ponadto, wybrany wykonawca otrzyma zawiadomienie. w którym podany bn1zie sposób oma:" 
warunkm zawarcia umowy. 

Podpisanie liniowy Z wykonawca nastąpi w terminie nie krasszym ni ż  2 dni rolzoc.re od „ id.- ; 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

lu 



XV. STOTNE WARIJNKI UMOWY 

Projekt umowy stanowi zaacznik do nnejszych Warunk ćyi Zamówena, 

Psioy3nie o zamówienie uniewa żnia się  w przypadkach okre ś lonych 	Scquami 
Pl zp owadzanla Przetargów I Udzielania Zamówie ń  w Ostro łęckIm Przedsi ębiorswle WodocPiqó.: i 
KanalIzacji Sp z oo, 

ZATVyIERDhJU 

Os nnk3, 201 3-O627 

o 


