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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Nr sprawy 22/SK/NL/2011 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

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. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: 

 Testów kuwetowych do oznaczeń spektrofotometrycznych;  
 Roztworów kalibracyjnych 

 

Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i numerów 
katalogowych z dopiskiem „lub równoważny”. Zapis ten oznacza, iż dopuszczamy wszelkie 

odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu  opisują 

warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy, istotne dla przedmiotu 
zamówienia. Podana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego 

producenta. 

 

Zamawiający wymaga aby dostarczone odczynniki posiadały oryginalne opakowania producenta              
       i były pozbawione zanieczyszczeń. 

Zamawiający wymaga odbioru zużytych testów na koszt Wykonawcy.  

Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały składające się na zamówienie były fabrycznie  
 nowe. 

Termin ważności (przydatności) powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy. 

Dla wszystkich testów i roztworów  kalibracyjnych wymagany jest certyfikat jakości i karta 
       charakterystyki ( w języku polskim), które należy dostarczyć wraz z dostawą każdej partii towaru.  

W przypadku zaproponowania produktów równoważnych: 

a) niezbędne jest dołączenie świadectw kontroli jakości (atestów);  

b) w trakcie  badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać dostarczenia na koszt 
Wykonawcy próbek oferowanych produktów w celu przeprowadzenia badań ich równoważności 

z określonymi w SIWZ wymaganiami przez uprawnioną, niezależną instytucję wykonującą tego 

rodzaju analizy. Badania te odbywać się będą na koszt Wykonawcy. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

  

  Termin  dostawy: na przestrzeni 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,  

       FINANSOWYM I TECHNICZNYM: 
       

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

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
b) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem 

technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten Zamawiający  

uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu 3 lat przed dniem otwarcia ofert  
wykonał należycie min. 1 podobną dostawę o wartości przynajmniej 30 000 PLN. 
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c) znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) 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 zostanie za odrzuconą. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z Regulaminem, 
b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                           

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić                        
na podstawie § 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny, 

g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się                 

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.    

6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy                        

i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia –    

        nie spełnia. 
    

7. Oświadczenia i dokumenty , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

     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 złożone  w  formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

7.3. Formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

7.4. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
7.5. Wykaz zrealizowanych zamówień sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ wraz    

       z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

7.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia   

       do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 

       terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność    
przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

7.7.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego  

        oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

        potwierdzających odpowiednio, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
       składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane  

       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

       w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  
       przed upływem terminu do składania ofert. 
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7.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument  

        ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
       albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 

7.9. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest 

załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 7.6. i 7.7. 
Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność                     

z  oryginałem”. 
 

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 : 

 Cena – 100%. 

 

V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: 

 

1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.wodkan-belchatow.pl. 

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

( Kancelaria Zamawiającego). 

3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: 16.05.2011 r. 
godz. 09.45 w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego). 

4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 16.05.2011 r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, p. 104. 

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

 

Zatwierdził: 

Prezes Zarządu – Dyrektora Naczelny 
mgr inż. Sylwester Melon 

  

 
 

        

Bełchatów dn. 06.05.2011 r.    
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