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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 17/SK/TOS/2009 
 

I.  ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.,                      

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów. 
2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl 
 
II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

      Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŜ biofiltrów do studzienek kanalizacyjnych na 
kolektorze głównym Obiektu Oczyszczalnia Ścieków. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

a)  Biofiltry do studzienek kanalizacyjnych ø 600 – 10 szt. 
b)  Biofiltry do wywietrzników ø 200 na kolektorze – 8 szt. 

 
Biofiltry winny spełniać następujące parametry techniczno – eksploatacyjne: 

a) Urządzenie ma zapewniać minimum 95 % usuwania odorów, przede wszystkim H2S, 
NH3, merkaptanów oraz innych, z elastycznością procesu niezaleŜnie od składu 
zanieczyszczonego powietrza. 

b) Biofiltr ma zachować skuteczność działania w zmiennych warunkach atmosferycznych 
(odporność na warunki pogodowe, np.: temperatura w minimalnym zakresie od -20oC 
do 40oC, opady atmosferyczne). 

c) Urządzenia muszą być przystosowane do montaŜu 
� w studzienkach kanalizacyjnych, pod właz Ŝeliwny okrągły o prześwicie φ 600 mm             

z uchwytami do zawieszenia o długości 200 mm.  
� w wywietrznikach pod wpustami ulicznymi, o prześwicie ø 200 mm. 
Konstrukcja biofiltra ma zapewnić prosty montaŜ oraz demontaŜ, bez konieczności 
stosowania specjalistycznego sprzętu i narzędzi po odkryciu włazu studzienki. 

d) ObciąŜenie zawieszenia biofiltra do 300 kg. 
e) Obudowa biofiltra ma być wykonana z materiałów odpornych na biodegradację i 

korozję w oparach agresywnych ( np. PE, PP, stal kwasoodporna). 
f) Urządzenie ma osiągnąć pełną skuteczność usuwania odorów w okresie wpracowania 

wynoszącym maksimum 2 tygodnie. 
g) Wypełnienie biofiltra ma zapewnić skuteczną neutralizację odorów nieprzerwanie przez 

okres minimum trzech lat, bez konieczności jego wymiany. 
h) Budowa urządzenia powinna zapewniać swobodny przepływ powietrza przez biofiltr. 
i) Urządzenie wraz z wsadem filtracyjnym ma być objęte gwarancją przez okres co 

najmniej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 
2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. 
3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
6.  Termin wykonania zamówienia: 31.09.2009 r.  
 

III.  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM. 

 
 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

1.2. Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem 
     technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten będzie  
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     spełniony gdy Wykonawca wykaŜe, iŜ wykonał naleŜycie przynajmniej jedno 
zamówienia polegające na dostawie i montaŜu min. 15 szt. biofiltrów w studzienkach 
kanalizacyjnych. 

1.3. Znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
       2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek  
           zawartych w § 10 Regulaminu. 

3.Zamawiający  zawiadomi  równocześnie  Wykonawców,  którzy  zostali  wykluczeni         
 z postępowania  o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 
       4.Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostaje za odrzuconą. 
       5.Zamawiający odrzuca ofertę jeŜeli:       

    5.1. jest niezgodna z Regulaminem, 
    5.2. jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, 
    5.3. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów    
          o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
    5.4. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
    5.5. została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie   
           zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
    5.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na  
           podstawie § 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny, 
    5.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się        
           na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, 
    5.8. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń wykonawcy               
    i złoŜonych dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ, na zasadzie spełnia – nie   
    spełnia. 

      7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia     
           warunków udziału w postępowaniu: 
            7.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1    
                   do SIWZ.  

7.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,   
       stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ złoŜone  w  formie oryginału i podpisane przez  
       osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

7.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia  ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej 
niŜ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złoŜone w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność    przez osobę/osoby uprawnione do podpisania 
oferty z dopiskiem „za zgodność z   oryginałem”. 

7.3. W przypadku, gdy oferentem jest spółka cywilna, naleŜy dołączyć umowę spółki. 
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego  

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe  Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu do 
składania ofert. 

7.5. Umowę  regulującą  współpracę  podmiotów  występujących  wspólnie w  przypadku,  
gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o realizację zamówienia. JeŜeli ofertę składają 
podmioty występujące wspólnie, kaŜdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do 
oferty wyŜej wymienione dokumenty. 

7.6. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
7.7. Wykaz wykonanych zamówień, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz               
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       z dokumentami potwierdzającymi naleŜyte ich wykonanie. 
 

Wszystkie dokumenty winny złoŜone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność                     
z  oryginałem”. 
 

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 
IV.  PROCEDURA: 
 

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie 
Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-
KAN.” Sp. z o.o w Bełchatowie.  
 

2. Kryteria oceny ofert : 
 

        2.1.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska    
             największą liczbę punktów. 
        2.2.W trakcie  oceny  ofert,  ocenianym  ofertom  przyznawane  będą  punkty       

                  według następujących kryteriów:   
              - cena  -  100% 
               
   

2.3.Cena oferty, oznaczona symbolem „P”, zostanie wyliczona wg wzoru: 
 

                   najniŜsza oferowana cena  
   P =  ---------------------------------------------------   x  100 pkt  x  100% 

       cena badanej oferty 
    

      2.4. Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyŜszą liczbę  punktów,  zostanie podpisana    
umowa. 
    2.5. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 

  
3. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. 
 

V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: 
 

1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.wodkan-belchatow.pl. 

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów,                        
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, p. 100 ( Sekretariat). 

3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: 
10.08.2009 r. do godz12.45 w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Sekretariat). 

4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 10.08.2009 r. o godz. 13.00 w siedzibie 
zamawiającego, p. 104. 

5. Termin związania ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

Podpisał: 
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny 

mgr inŜ. Sylwester Melon 


