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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o., 09-402 Płock ul. Harc. A. Gradowskiego 11 

zwane dalej Zamawiającym zapraszają do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego 

na sukcesywne dostawy koagulantu glinowego dla stacji uzdatniania wody w Płocku.  

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania 

zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane przez 

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu  

nr 12/1975/Z/2016 z dnia 25.01.2016r. zwanym w treści specyfikacji „Regulaminem” 

dostępnym na stronie internetowej Spółki: www.wodociagi.pl. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta 

odpowiada zasadom określonym w Regulaminie i spełnia wymogi określone w niniejszej 

specyfikacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

 

I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 

1. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i podpisana przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, 

kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę 

uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

3) W przypadku, gdy jakikolwiek załącznik nie dotyczy Wykonawcy, załącznik ten 

należy złożyć wraz z dokumentami ofertowymi z adnotacją „nie dotyczy” i opatrzyć 

go podpisem osób upoważnionych do składania woli w imieniu Wykonawcy. 

4) Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz 

formularz cenowy zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień 

niniejszej specyfikacji. 

5) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

6) Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym 

pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem).  

7) Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty, w tym wszystkich załączników, 

były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty. 

Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty i załączników były podpisane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub też należycie ustanowionego 

pełnomocnika Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł 

zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Pełnomocnictwo do 

podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 

załączonych do niej. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

8) Zamawiający wymaga, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta. 

9) Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach 

zaadresowanych do zamawiającego z zaznaczeniem na zewnętrznej kopercie nazwy 

zamówienia „Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy koagulantu 

glinowego” oraz „nie otwierać przed 22.01.2018r. godz. 12:00”. 

10) Wewnętrzna koperta winna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy.  

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Zamawiający 

http://www.wodociagi.pl/
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nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe 

otwarcie. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

11) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie  

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt. 9 oraz 

dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofane”. 

12) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom 

postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993r. (Dz. U. z 2003 r.  

nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”. 

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy udokumentują przez stosowne 

zaświadczenia i oświadczenia, że spełniają następujące warunki: 

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

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia lub przedstawią pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia  potencjału  technicznego  i osób 

zdolnych  do wykonania zamówienia; 

Spełnieniem warunku będzie wykazanie się przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich  

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje przez okres co najmniej  

12 miesięcy, co najmniej jedno zamówienie na dostawę koagulantu w ilości min. 400T.  

3) znajdują  się  w sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia; 

4)  Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu  na podstawie § 8 ust. 7 i 8 Regulaminu. 

2.1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia: 

 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 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku spółki cywilnej 

dodatkowo umowa spółki;  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 wykaz wykonanych lub wykonywanego co najmniej jednego zamówienia na dostawę 

koagulantu w ilości min. 400T przez okres co najmniej 12 m-cy w okresie ostatnich 3 
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lat,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich 

wartości, ilości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 

potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

wg załącznika nr 4, 

 polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

2.2. Pozostałe dokumenty jakie należy załączyć do oferty: 

 oferta - wg załącznika nr 1, 

 formularz cenowy wg załącznika nr 2, 

 oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w trybie § 8 ust. 2 Regulaminu, 

wg załącznika nr 3, 

 oświadczenie o kapitale zakładowym (dotyczy Spółek z o.o.) wg załącznika nr 5 

 wypełnione zastrzeżenie tajności danych z oferty wg załącznika nr 6 ( w przypadku gdy 

Wykonawca nie utajnia danych oferty na załączniku należy wpisać „nie dotyczy”), 

zaparafowany wzór umowy, jako znak akceptacji jego treści wg załącznika nr 7, 

 dowód wpłacenia wadium (polecenie przelewu)/ oryginał dokumentu gwarancyjnego 

lub poręczenia,  

 karta charakterystyki przedmiotu dostawy, 

 aktualny Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu 

Higieny (NIZP-PZH) 

 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu, lub pełnomocnictw do uzupełnienia lub wyjaśnienia tych dokumentów  

w określonym terminie,  chyba  że mimo  ich  złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Nie uzupełnienie lub 

nie wyjaśnienie wskazanych w wezwaniu oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw  

w określonym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

3. Kryteria oceny ofert 

Cena – 100% 

Cena obliczana będzie wg wzoru: 

 

   Cena najniższa z oferowanych 

 ----------------------------------------   x  100 pkt. 

           Cena oferowana 

 

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie  w złotych PLN. 
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4. Wadium 

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w terminie 

do dnia 22.01.2018r. do godz.11:30. Wadium musi obejmować okres związania  

z ofertą. 

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych 

 

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie  gwarancji, powinna ona być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

 kwotę gwarancji, 

 termin ważności gwarancji. 

Złożona gwarancja lub poręczenie musi zawierać zobowiązanie: do „bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy” 

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

Zamawiającego z dopiskiem: „Wadium – przetarg nieograniczony  - koagulant 

glinowy” na rachunek w ING Bank Śląski: 64 1050 1139 1000 0023 5794 8088.  

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym 

terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium w tej formie tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał 

taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku 

dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest 

warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

5. Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 101 nie później niż do dnia                                     

22.01.2018r. do godz. 12:00.  

6. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

7. Termin realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy. 

Zakończenie: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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8. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą 

przybyć do siedziby Zamawiającego  w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, pokój 105  

w dniu 22.01.2018r. o godz. 12:10. 

9.  Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

1) Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy 

Wykonawców oraz ceny ofertowe, termin wykonania zamówienia, warunki płatności. 

2) Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić  

do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych  

w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje. 

3) Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa pod względem formalnym  

i merytorycznym. 

4) W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać 

udzielenia przez Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich 

ofert. 

5) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę. 

6) Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny w następujący sposób: 

a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

 jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby 

jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę 

jednostkową, 

 jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się że 

prawidłowo  podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który 

odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 

b) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 

 jeżeli obliczona cena  nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, 

że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 

 jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,  

że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,  

 jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie  

nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część 

zamówienia wyrażone słownie 

c) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część 

(cena ryczałtowa): 

 przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób  

jej obliczenia, 

 jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 

słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 

 jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się,  

że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ppkt. 6 powyżej uwzględnia 

konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 

7) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że: 

a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
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e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić  

na podstawie  pkt. 9 ppkt. 6 SIWZ lub błędy w obliczeniu ceny, 

f) Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się  

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

g)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

8) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona 

oceny ich ofert zgodnie z pkt. 3 SIWZ. 

9) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  

do przedmiotu zamówienia. 

10) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  

11) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny 

ofert jest cena, 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. 

12) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych  

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

10. Tryb udzielania wyjaśnień 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści 

specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania 

ofert. 

2) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ, a jeśli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej 

zamieszcza ją także na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 

zmianę treści SIWZ przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej – 

zamieszcza się ją także na stronie bez ujawniania źródła zapytania.  

11.   Zasady unieważnienia postępowania 

1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,  

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) w przypadkach, o których mowa w pkt. 9 ppkt. 11 SIWZ, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie; 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy  

w sprawie zamówienia. 

f) wystąpiły inne uzasadnione okoliczności, które powodują, iż prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia byłoby nieuzasadnione z powodów 

celowości, technologicznych, ekonomicznych lub naruszenia zasad 

konkurencyjności.  

2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający zawiadamia 
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równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie. 

12. Tryb ogłoszenia wyników postępowania i  zawarcia umowy 

1) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

3) O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

4) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż  

5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż 

przed upływem terminu związania z ofertą. 

5) Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania 

ofertą jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed 

upływem terminu związania z ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy 

na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

13. Sposób porozumiewania się  z  Zamawiającym: 

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 Marcin Gańko /w zakresie przedmiotu zamówienia/ - tel. 24 364-42-71,  

 Karolina Stępińska /w zakresie przedmiotu zamówienia/ - tel. 24 364-42-69,                                                                                        

 Anna Wyczałkowska /w zakresie  SIWZ/ -tel. 24 364-42-54, fax 24 364-42-64 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazywać będą z zachowaniem formy pisemnej. Dopuszcza się używanie 

faksu oraz poczty elektronicznej jednakże informacje przesłane tymi sposobami winny być 

niezwłocznie potwierdzone w drodze korespondencji pisemnej. 

14. Sposób obliczania ceny  

Cena oferty powinna być obliczona w następujący sposób: 

 Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy stanowiące przedmiot 

zamówienia,  

 Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji, 

 Wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji i przedstawi cenę ofertową.  

15. Odwołanie 

1) Wykonawca może złożyć odwołanie dotyczące wyniku przetargu do Zarządu Spółki 

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 

2) Odwołanie Wykonawca może wnieść ciągu 5 dni od dnia otrzymania przez   

Wykonawcę informacji o wyniku postępowania. Odwołanie powinno wskazywać 

czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  

z Regulaminem, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

3) Odwołanie rozpatrywane jest przez Kierownika Zamawiającego „Wodociągi Płockie” 

Sp. z o .o.  w  terminie 5 dni. 

4) Wynik rozpatrzenia jest przekazywany Wykonawcy w formie pisemnej, a od podjętej    

decyzji nie przysługuje dalsze odwołanie.  
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy koagulantu – wodny roztwór chlorku 

poliglinu, chlorowodorotlenku glinu (o zawartości glinu 11-13%), do uzdatniania wody przez 

18 miesięcy o łącznej ilości 600 T. 

1.1. Wymagane parametry fizykochemiczne: 

 Wodny roztwór chlorku poliglinu, chlorowodorotlenku glinu 

 Zawartość glinu (Al3+):11 - 13% 

 Zawartość chlorków:  6 - 10% 

 Zasadowość:   70 - 90% 

 Gęstość (20 0C):  1,28 - 1,35 g/cm3 

 pH (20 0C):   3 – 5 

1.2. Inne informacje: 

1) Oferowany koagulant musi posiadać aktualny atest NIZP-PZH o dopuszczeniu 

zastosowania do uzdatniania wody do celów pitnych. 

2) Każdorazowa dostawa koagulantu powinna posiadać świadectwo jakości. 

3) Dostawa koagulantu odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku 

między godziną 700 – 1400  na adres: Wydziału Produkcji Wody, ul. Górna 56B  

w Płocku. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie odpowiednich 

zezwoleń drogowych na dojazd do miejsca rozładunku - Wydziału Produkcji Wody, 

ul. Górna 56B w Płocku. 

5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar na własny koszt, własnymi 

środkami transportu tj. cysternami, które muszą być wyposażone w sprawne 

manometry do pomiaru ciśnienia przetaczania roztworów. 

6) W przypadku dostawy towaru przy użyciu cysterny Zamawiający dopuszcza 

sprawdzenie wagi pojazdu przed i po dostarczeniu towaru do Zakładu Uzdatniania 

Wody. Waga samochodowa znajduje się na terenie Oczyszczalni ścieków, adres: 

Maszewo 39a. 

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jakości dostarczonego 

koagulantu. 

8) W przypadku niewłaściwej jakości partii towaru Dostawca zobowiązuje się do 

odebrania własnym transportem i na własny koszt dostawy w jak najkrótszym czasie. 

9) W przypadku koagulantu wykazującego właściwości osadzania się, wytrącania  

Dostawca zobowiązuje się pokryć koszty czyszczenia instalacji dozującej koagulant. 

10) Kierowca Wykonawcy (lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę) każdorazowo przy 

wjeździe na teren zakładu Zamawiającego zobowiązana jest do okazania: 

 uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników 

transportowych 

 uprawnienia ADR do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 8 (materiały żrące 

– wg klasyfikacji ADR) w cysternach 

 świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów 

niebezpiecznych. 

11) Rozładunek towaru należy do dostawcy. 

12) Wykonawca powinien posiadać końcówki węży do przetaczania roztworu –

SZYBKOZŁĄCZE CAMLOCK typ 300. 

13) Podane wyżej ilości należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywista ilość 

dostarczanego towaru wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego i nie 

przekroczy wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia 
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mniejszej ilości towaru (Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszać wobec 

Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń). 

14) Poszczególne dostawy cząstkowe będą następować sukcesywnie, zgodnie 

z zapotrzebowaniem zamawiającego, na koszt wykonawcy, w ilości jednorazowej  

do 25 ton, w terminie do 3 dni od złożenia telefonicznego lub faksowego zamówienia. 

15) Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi: 6 miesięcy, licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru każdej partii zamówienia. W przypadku udzielania 

różnych okresów gwarancji do oceny spełnienia powyższego warunku zostanie 

przyjęty najkrótszy z oferowanych okresów gwarancji.  
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III. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

                  

                                                                

 O F E R T A 

 

 

Przedmiot przetargu nieograniczonego 

o wartości powyżej 250.000 EURO 

 

 

Przedmiot  dostawy : Koagulant glinowy 

 

 

Zamawiający: 

 

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 

Płock, ul. Harc. A. Gradowskiego 11 

 

Wykonawca: 

 

 

 

............................................................................... 

 

 

............................................................................... 

Cena ofertowa zamówienia  w złotych :  

 

netto bez podatku VAT : 

 

brutto z podatkiem VAT : 

(cyfrowo i słownie) 

 

 

............................................................................... 

 

 

............................................................................... 

 

............................................................................... 

Termin wykonania zamówienia : 

 

 

............................................................................... 

 

Okres gwarancji: 

 

............................................................................... 

Warunki płatności : 

 

............................................................................... 

Uprawnieni przedstawiciele 

Wykonawcy : 

 

 

 

 

 

 

1............................................................................... 

 

2............................................................................... 

 

3............................................................................... 

Podpisy uprawnionych 

Przedstawicieli Wykonawcy : 

  

 

 

 

 

1............................................................................... 

 

2............................................................................... 

 

3............................................................................... 
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni. 

 

3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  

do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1. ................................................................................................................................ 

 

2. ................................................................................................................................ 

 

3. ................................................................................................................................ 

 

4. ................................................................................................................................ 

 

5. ................................................................................................................................ 

 

6. ................................................................................................................................ 

 

7. ................................................................................................................................ 

 

8. ................................................................................................................................  

 

9. ................................................................................................................................ 

 

 5. Oferta zawiera .................... stron ponumerowanych. 

 

 

 

 

 

 

                                         Pieczątka i podpis 

Data ...............................        upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 – formularz cenowy 

 

 

Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................................ 

 

Adres Wykonawcy : ................................................................................................................. 

 

Numer telefonu / faxu : ........................................................................................................... 

 

 

 

 F O R M U L A R Z   C E N O W Y 

 

 

L.p. 

 

Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

VAT 

% 
Wartość brutto 

 

1. 

 

Koagulant 

glinowy 
T 600     

                                                                                             

Razem : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                         Pieczątka i podpis 

Data ...............................        upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 – oświadczenie 

 

 

Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................................ 

 

Adres Wykonawcy : ................................................................................................................. 

 

Numer telefonu / faxu : ........................................................................................................... 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, iż: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję  potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych  

do wykonania zamówienia. 

3.   Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4.  Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując  

je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano  

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo-
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wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe  

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia  

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary; 

10)  wykonawców, którzy  nie spełniają  warunków udziału  w postępowaniu, o których  

mowa w pkt 1-3 powyżej. 

     Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 

w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 

utrudni uczciwej konkurencji;  przepisu  nie stosuje się  do Wykonawców, którym 

udziela się  na zamówienia  na podst.  § 15 ust. 2 pkt 1 Regulaminu wewnętrznego; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na  przedłużony 

okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

4) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków 

 

 

 

 

 

 

                                         Pieczątka i podpis 

Data ...............................        upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 – wykaz dostaw 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................................ 

 

Adres Wykonawcy : ................................................................................................................. 

 

Numer telefonu / faxu : ........................................................................................................... 

 

 

 

 

W Y K A Z   D O S T A W 

w  zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia 

 

 

 

Lp. 

 

Przedmiot dostaw 

 

Wartość 

dostaw 

Ilość  

dostaw 

Data   

wykonania    

dostaw 

Odbiorca 

dostaw 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

 

 

Uwaga: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż dostawy zostały               

wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

 

 

 

  

 

 

                                         Pieczątka i podpis 

Data ...............................        upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 – oświadczenie o kapitale zakładowym 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................................ 

 

Adres Wykonawcy : ................................................................................................................. 

 

Numer telefonu / faxu : ............................................................................................................ 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

    

   Niniejszym oświadczamy, że kapitał zakładowy ..................................... 

...................................................................................................................................................... 

zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ............................................. 

wynosi .......................... słownie : .............................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

Jednocześnie oświadczamy, że wartość przedmiotu zamówienia (rozporządzenie prawem lub 

zaciąganie zobowiązania do świadczenia) nie przekracza dwukrotnej wysokości kapitału 

zakładowego. 

Wobec powyższego w świetle art. 230 K.S.H. zawarcie przez Zarząd ..................................... 

.................................................................................................................................................... 

umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia, nie będzie wymagać uchwały 

Zgromadzenia Wspólników Spółki. 

 

 

 

 

 

 

                                         Pieczątka i podpis 

Data ...............................        upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 
)*  w przypadku, gdy przedmiot zamówienia (rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do 

świadczenia) przekracza dwukrotną wysokość kapitału zakładowego Spółki, należy przedłożyć 

stosowną Uchwałę Zgromadzenia Wspólników  podjętą w trybie art. 230  K.S.H.                              

         



Nr sprawy : TZ –1/2018/TPW  
                                                                                                             

„Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy koagulantu glinowego dla stacji uzdatniania wody w Płocku” 

str. 19 

 

                  Załącznik nr 6 

– zastrzeżenie tajności 

  

 

 

Nazwa Wykonawcy : ............................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy : ................................................................................................................ 

 

Numer telefonu / faxu : ...........................................................................................................          

 

              

          

       Z A S T R Z E Ż E N I E    T A J N O Ś C I 

 

 

 Niniejszym zastrzegamy sobie prawo nie udostępniania  informacji stanowiących 

tajemnicę Wykonawcy pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia na 

dostawę : .......................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Działając w imieniu .................................................................................................................... 

z siedzibą w  .................................... zastrzegam, aby informacje stanowiące tajemnicę 

naszego przedsiębiorstwa (firmy) nie były udostępniane pozostałym uczestnikom 

postępowania. 

Informacje takie oznakowane są jako niejawne (tajne) i znajdują się w niżej wskazanych 

miejscach naszej oferty: 

 

 

1. ....................................................................................  strona ..................... oferty 

 

2. ....................................................................................  strona ..................... oferty 

 

3. ....................................................................................  strona ..................... oferty 

 

4. ....................................................................................  strona ..................... oferty 

 

5. ....................................................................................  strona ..................... oferty 

 

Podstawa prawna: art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993 

r. ( Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami ). 

 

 

 

 

 

                                         Pieczątka i podpis 

Data ...............................        upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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 Załącznik nr 7 – wzór umowy 

 

WZÓR  UMOWY  Nr  TZ-     /2018/TPW 

na sukcesywne dostawy koagulantu glinowego 

 

zawarta w Płocku, w dniu ............................... pomiędzy „Wodociągami Płockimi” Spółka 

z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. A. Gradowskiego 11 wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy pod nr 0000040316, o kapitale 

zakładowym/wpłaconym 211 891 000,00 zł., NIP 774-23-69-968  reprezentowaną przez : 

 

1.  …………….…………..   - ………………….. 

 

2.  …………………………   - …………………… 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, a 

 

.............................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................. 

 

reprezentowaną przez : 

 

      1. ...............................                                         - …………………..  

 

      

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści 

       

§ 1 

W wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu 

wewnętrznego udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, 

dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. przyjętego uchwałą 

Zarządu nr 12/1975/Z/2016 z dnia 25.01.2016r., który został rozstrzygnięty w dniu 

....................... „Wykonawca” zobowiązuje się do dostawy koagulantu glinowego, zgodnie 

z ofertą nr ............  z dnia ............................ stanowiącą integralną część umowy wraz z 

Opisem Przedmiotu Zamówienia.  

 

§ 2 

1. Umowa została zawarta na okres 18 miesięcy od daty jej podpisania tj.: od ……...do……... 

2. Przedmiot umowy będzie dostarczony sukcesywnie w miarę potrzeb zgłaszanych przez 

Zamawiającego w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Każdorazowo  

do dostawy będzie załączone świadectwo jakości.  

3. O terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego  

z jednodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

1. Miejsce dostawy: Wydział Produkcji Wody  Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.   

Płock ul. Górna 56B. 

2. Osobą uprawnioną do odbioru przedmiotu dostawy z ramienia Zamawiającego jest:  

Marcin Gańko oraz Stanisław Kowalski – Wydział Produkcji Wody. 
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3. Środek transportu i rozładunek zabezpiecza Wykonawca. Dostawy winny odbywać  

się cysternami, które muszą być wyposażone w sprawne manometry do pomiaru ciśnienia 

przetaczania roztworów.  

4. W przypadku dostawy towaru przy użyciu cysterny Zamawiający dopuszcza sprawdzenie 

wagi pojazdu przed i po dostarczeniu towaru do Zakładu Uzdatniania Wody. Waga 

samochodowa znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków - Maszewo n/Wisłą 39a. 

5. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie pokwitowania złożonego przez 

przedstawiciela Zamawiającego wymienionego w ust. 2. Pokwitowanie stanowi podstawę 

do wystawienia faktury. 

 

 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, iż w przypadku realizacji całości przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, 

Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie w wysokości: 

             ..........................  zł  +  VAT  (.......%)  .........................  =  ...........................zł 

Słownie złotych:............................................................................................................... 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

Podatek VAT naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami wg stawki obowiązującej  

w dniu wystawienia faktury. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty dostawy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu 

Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ............................................. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wartości umowy wynikającej  

z ewentualnych zmian ilościowych przedmiotu zamówienia ( § 2, ust. 4 umowy ). W takim 

przypadku wynagrodzenie określone w § 4, ust. 1 ulegnie stosownej zmianie. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT wystawioną na podstawie 

pokwitowania odbioru podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 

i w wysokości wynikającej z przedłożonej oferty. 

       

§ 6 

Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na pokrycie należności jak w § 4. 

Zamawiający ureguluje należności z konta bankowego ING Bank Śląski S.A.  

nr  34 1050 1012 1000 0023 5019 0100 przelewem na konto Wykonawcy każdorazowo 

wskazane w fakturze VAT w terminie 21 dni roboczych od daty wpływu faktury  

do Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy i gwarantuje stałą jakość przedmiotu 

umowy. 

2. Okres gwarancji wynosi ………… miesięcy licząc od dnia, kiedy przedmiot umowy został 

Zamawiającemu wydany. 

3. Wykonawca udziela rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jakości dostarczonego koagulantu. 

5. W przypadku niewłaściwej jakości partii towaru Dostawca zobowiązuje się do odebrania 

własnym transportem i na własny koszt dostawy w jak najkrótszym czasie. 

6. W przypadku koagulantu wykazującego właściwości osadzania się, wytrącania  Dostawca 

zobowiązuje się pokryć koszty czyszczenia instalacji dozującej koagulant. 
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§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

 w wysokości 10% wartości brutto umowy wg § 4 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

 w wysokości 0,8% wartości brutto umowy wg § 4 ust. 1, dostawy nie dostarczonej 

w terminie, za każdy dzień zwłoki. 

b) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 

wartości brutto dostawy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

2. Niezależnie od ustalonych w ust. 1 Kar strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy za uprzednim 

siedmiodniowym wypowiedzeniem w przypadku, gdy dostawa nie będzie zrealizowana 

zgodnie z zamówieniem, postanowieniami niniejszej umowy, złożoną ofertą   

i obowiązującymi normami. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w przypadku 

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy aktualną polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

2. Zamawiający ma prawo w każdym czasie żądać dokumentu o którym mowa w ust. 1  

od Wykonawcy. 

 

§ 10 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie 

strony.  

       

§ 11 

Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu miejscowo właściwemu  

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, a także unormowania zawarte w Regulaminie 

Wewnętrznym udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, 

dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  

dla każdej ze Stron. 

 

          WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do umowy 

               

                                                                                                                                          

 

         F O R M U L A R Z   C E N O W Y 

 

 

 

L.p. 

 

Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

VAT 

% 
Wartość brutto 

 

1. 

 

Koagulant 

glinowy 
T 600     

                                                                                             

Razem : 

 

   

 

 

 

 

 

 Wykonawca :         Zamawiający : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


