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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

Nazwa zamawiającego:  Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.  z o.o. 

Adres zamawiającego:  Juliusza Słowackiego 70 

Kod Miejscowość:   96-200 Rawa Mazowiecka 

Telefon:    46 814 21 76 

Faks:     46 814 21 76 w 13 

Adres strony internetowej:  www.rawik.pl 

Adres poczty elektronicznej:  rawik@rawik.pl 

Godziny urzędowania:  dni robocze od 7:00 do 15:00 

 

II. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia. 

III. Tryb udzielania zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.). 

2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie 

 art. 11 ust. 8 ustawy. 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, opisanych poniżej w dwóch częściach, wapna 

palonego i koagulanta PIX - 113 na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Żydomice.  

IV. Zamówienia częściowe: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w dwóch częściach. 

V. Opis przedmiotu zamówienia. 

Opis poszczególnych części zamówienia: 

 

1. Część A: Dostawa wysokoreatywnego wapna palonego mielonego - CaO. 

 CPV- 44.92.12.10-7  

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i rozładunek na potrzeby Oczyszczalni 
Ścieków w miejscowości Żydomice wysokoreaktywnego wapna palonego, mielonego w ilości 200 
Mg. Wapno o minimalnej zawartości tlenku wapnia CaO - minimum 90%, zawartość MgO – max 
2%, zawartość CO2- max 3,5%,granulacja w wapna palonego w przedziale od 0 do 1 mm ,max 50 
%, od 1  do 3 mm - 50 %,  

2) Zamawiający dysponuje  zbiornikiem o pojemności 25 m
3
. Zamówienie będzie realizowane w 

kilku partiach – w zależności od potrzeb Zamawiającego transportem i urządzeniem 
wyładowczym Wykonawcy. Koszt transportu do Zamawiającego i rozładunku ponosi Wykonawca. 
Wykonawca przez cały okres trwania umowy zapewni ciągłość dostaw oraz wysoką jakość 
dostarczonego wapna zgodnie  pkt 1).  

3) Do sprawdzenia spełnienia wymagań jakościowych podanych  pkt 1) będą wykorzystane  dane z 
dostarczonej dokumentacji technicznej produktu dołączonej do oferty (karta charakterystyki).  

4) Każda dostawa musi posiadać świadectwo dostawy i ważenia oraz specyfikację produktu dla 
wiadomości Zamawiajacego. 

5) Wykonawca zapewni dostawy samochodami cysternami i zatankuje wapno do zbiornika o 
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pojemności 25m
3
, który znajduje się w  oczyszczalni ścieków w Żydomicach. 

6) Dostawę należy realizować po zgłoszeniu faxem, drogą emaila lub telefonicznie przez 
Zamawiającego. Termin każdorazowej dostawy nie może przekroczyć 72 godzin od momentu 
zgłoszenia. 

7) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest poddać kontroli jakościowej i iloścowej  
wielkość jednorazowej dostawy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca gwarantuje dostarczenie produktu zgodnie z przeznaczeniem oraz gwarantuje, że 
spełnia on wymogi techniczne i technologiczne określone w specyfikacji i świadectwach. 

9) W przypadku gdy produkt nie spełni wymagań określonych w umowie, Wykonawca na własny 
koszt w czasie 36 godzin od zgłoszenia wymieni produkt na właściwy.  

10) Do roztrzygania sporu powołana będzie komisja,która ustali sposób załatwienia spornych 
reklamacji oraz sporządzi protokół okolicznościowy. 

 
2. Część B: Dostawa koagulanta PIX - 113. 

  
CPV – 243. 13.10. 02  
 
1). Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i rozładunek na potrzeby Oczyszczalni 
Ścieków w Żydomicach wodnego roztworu siarczanu żelazowego - koagulantu PIX – 113 w ilości  225 
Mg. 
 Specyfikacja produktu: 
Wodny roztwór siarczanu żelaza(III)- Fe(SO4)
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- Żelazo ogólne (Fe)- 11,8 0,4% 

- Żelazo (Fe
2+

) -0,4 0,3% 

- Gęstość w kg/m
3
- (20°C) 1500-1570 

- Odczyn pH- poniżej 1 
 

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w 
transportach po 24 Mg w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca przez cały okres 
trwania umowy zapewni ciągłość dostaw własnym transportem i rozładunkiem na własny koszt. 
 2) Każda dostawa musi posiadać świadectwo dostawy i ważenia oraz specyfikację produktu który  
pozostawiony będzie  u Zamawiającego. 
3) Do  sprawdzenia spełnienia wymagań jakościowych podanych  pkt 1) będą wykorzystane dane z 
dostarczonej dokumentacji technicznej produktu dołączonej  do oferty (karta charakterystyki).  
4) Wykonawca zapewni dostawy samochodami cysternami ok. 24 Mg i zatankuje koagulant do 
zbiornika dla niego przeznaczonego na terenie oczyszczalni ścieków w Żydomicach. 
5) Dostawę należy realizować po zgłoszeniu faxem, drogą emaila lub telefonicznie przez 
Zamawiającego.Termin każdorazowej dostawy nie może przekroczyć 96 godzin od momentu 
zgłoszenia. 
6) Wykonawca dostarczy koagulant PIX 113 własnym transportem i na własny koszt  w odpowiednich 
ilościach i i ustalonym terminie. 
7) Dostawa i rozładunek koagulantu  w czasie trwania umowy odbywa się na koszt Wykonawcy a 
odbiór dostawy dokona Zamawiąjący. 
8) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest  poddać  kontroli jakościowej i ilościowej  
wielkość jednorazowej dostawy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
9) Wykonawca gwarantuje dostarczenie produktu, zgodnie z przeznaczeniem oraz gwarantuje, że 
spełnia on wymogi techniczne i technologiczne określone w specyfikacji i świadectwach. 
10) W przypadku gdy produkt nie spełni wymagań określonych w umowie, Wykonawca na własny 
koszt w czasie 36 godzin od zgłoszenia wymieni produkt na właściwy.  
11) W kwestii spornej powołana będzie komisja, która ustali sposób załatwienia spornych reklamacji 
oraz sporządzi protokół okolicznościowy. 
 
VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 

zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

VII.    Informacja o ofercie wariantowej.  
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Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

VIII.     Termin wykonania zamówienia. 
 

Zamówienie zostanie zrealizowane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełnienia tych warunków. 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 

ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez 

Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika nr 2 do 

SIWZ, na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez 

Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika nr 3 do 

SIWZ, na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na 
wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia 
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków  prawnych.  

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o  których 
mowa w ust. 1 art. 22a Pzp. 

6. Treść zobowiązania lub innego  dokumentu podmiotu trzeciego musi określać: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów następujących dokumentów: 
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1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.    
 

8. Podstawy wykluczenia: 
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 
2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.   
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w  

niniejszej SIWZ oraz dostarczą dokumenty wymagane w SIWZ. Informacje dotyczące 
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń zostały określone w pkt. X  
niniejszej SIWZ.  

10. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły 
,,spełnia – nie spełnia”. 

11. Nie spełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania z zastrzeżeniem sytuacji wynikających z art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp.  
Wykonawca,  którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na 
wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy - dotyczy części 

A i B. 

1. Oświadczenia i dokumenty będą służyć ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu. 

2. Do oferty (treść formularza oferty stanowi Załącznik nr 1, 1a i 1b do SIWZ) Wykonawca dołącza 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do SIWZ.   

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby,  
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o  
którym mowa w  pkt. IX do SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 7a i 7b do SIWZ.   

4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty – o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty 
upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów 
składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. 

5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp, do oferty 
należy dołączyć: 
1) każdy podmiot: 

a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, o którym  mowa w art. 23 ustawy, 

b) dokument dotyczący: 
- braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 
2) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. IX SIWZ podmioty składają wspólnie jako konsorcjum 
3) w przypadku ofert składanych wspólnie warunki zawarte w pkt. IX SIWZ muszą być spełnione 

wspólnie lub przynajmniej przez jeden podmiot. 
 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
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Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, dokumentów (przedstawione oświadczenia 
lub dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia), o których mowa poniżej: 
1) w  celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

(brak przesłanek o których mowa w art. 24 Pzp) Zamawiający będzie wymagał 
następujących dokumentów (Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, że nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu): 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 

b) Wykonawca, w terminie 3  dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy Pzp (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

8.  Brak przedłożenia żądanych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z 
postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a oraz 4 ustawy Pzp. 

9. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w §5 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r poz. 
1126). W związku z powyższym, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IX SIWZ 
składa: 
1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2) dokumenty o których mowa w pkt.1 lit a. powinny być wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których 
mowa w  pkt. 1 lit a zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze  względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. 
 
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów, odpowiednio kraju w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,  której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego  dokumentu.  

10. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,  do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.  
11. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być zaopatrzone klauzulą ,,za zgodność z 

oryginałem” i poświadczone za zgodność przez wykonawcę. W przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na 
zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust.2 ustawy, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej. Każda wprowadzona zmiana będzie wiążąca i staje się częścią SIWZ, przy 
zachowaniu wszystkich warunków wynikających z  art. 38 ust.4 i ust. 6 ustawy Pzp.  
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13. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.  
Zmianę lub wycofanie należy złożyć wg takich samych zasad jak przy składaniu oferty z 
dodatkowym dopiskiem ,,Zmiana” lub ,,Wycofanie oferty”.  

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 
dokumentów; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

 
15. Na ofertę składają się dokumenty wskazane w pkt. X SIWZ, w szczególności niżej 

wymienione załączniki: 
1) Formularz ofertowy  wypełniony i podpisany przez wykonawcę – złożone zgodnie z 

wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 1 i 1A, 1B do SIWZ; 
2) Oświadczenie wykonawcy, które z  informacji zawartych w ofercie na stronach od…. do 

….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą  być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania. W  przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest 
on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.   

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – złożone zgodnie z 
wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 3 do SIWZ; 

4) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje zamawiającemu Oświadczenie o 
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - złożone 
zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 4 do SIWZ (w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu); 

5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – złożone zgodne ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 

6) Zaparafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ; 
7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 

ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów 
rejestrowych. 

8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. 

 
XI.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie się w formie faksu, na nr 
faksu Zamawiającego: 46 814 21 76 lub elektronicznie e-mail: rawik@rawik.pl  

2. Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania 
dokumentów przekazanych w formie faksu lub elektronicznie przez Zamawiającego. 

3. Przyjmuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany 
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy 
z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia 
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony jw. 
oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.  Zamawiający treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał 

mailto:rawik@rawik.pl
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specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła  zapytania oraz 
zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej.   

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje w sposób jak opisany w ust. 1 niniejszego działu, 
umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. w dni robocze od 7:00 
do 15:00. 

6. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres 
Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
8. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

Pan Wojciech Augustyniak – tel. 46 814 44 34 lub e-mail: kierownik@rawik.pl.  
9. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na dwa dni przed 

upływem terminu składania ofert, faksem lub drogą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, 
którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie również opublikowana na stronie 
internetowej Zamawiającego.  

 

XII. Wymagania dotyczące wadium – dotyczy części A i B 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.  

1)  Część A: 

Ustala się wadium dla części A przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 100,00zł (słownie: 

dwa tysiące sto złotych) 

2) Część B 

Ustala się wadium dla części B przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 500,00zł (słownie: 

dwa tysiące pięćset złotych) 

2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:   

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa 

Mazowiecka, Polska PKO BP S.A. o/ 1 Rawa Mazowiecka nr konta: 46 1020 45 80 0000 1102 

0084 5057 z adnotacją „Wadium na sukcesywną dostawę wapna palonego,mielonego część 

A”, oraz/lub „ Wadium na sukcesywną dostawę koagulantu – PIX 113  część B”. 

Oryginał polecenia przelewu należy dołączyć do oryginału oferty (jest to warunek konieczny, ale 

niewystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za 

pomocą przelewu bankowego). 

Wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, jeśli bank prowadzący ww. rachunek potwierdzi, że przed upływem 

terminu składania ofert, uznał ww. rachunek Zamawiającego kwotą wymaganego wadium. 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych  

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 

z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

          W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one 

bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z 

obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 

mailto:kierownik@rawik.pl
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a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela(banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, 

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

d) kwotę gwarancji/poręczenia, 

e) termin ważności gwarancji/poręczenia, 

f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji/poręczenia) do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze 

pisemne żądanie beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) zawierające oświadczenie, 

iż Wykonawca, którego ofertę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy; lub 

g) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji/poręczenia) do zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie 

beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

Oryginał wadium w formie gwarancji musi być dołączony do oferty. 

3. Wadium należy wnieść do dnia 16.02.2018r. do godz. 10:00. 

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 

rachunku zamawiającego.  

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art.  

45 i 46. 

6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy Pzp. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została   

        wybrana: 
1)  odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 

lub 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; lub 
3)  zawarcie Umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; lub 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od 
przypadku), o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a u.p.z.p nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 25 a ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 
XIII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia – dotyczy części A i B. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SIWZ dokonywane będą w PLN. 

XIV.  Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

 



10 

 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty– dotyczy części A i B. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. 
Złożenie większej ilości ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 

2. Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny oraz według wzorów dokumentów z opisanymi w 
dziale X Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do niniejszego SIWZ. 

3. Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą mieć formę pisemną i mogą być przedstawione 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Dokument, 
którego wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ powinien być sporządzony zgodnie z tym 
wzorem. 

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę 
uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej oryginalności. 

6. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można 
odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera 
pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem (np. w 
formie pieczątki), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego. 

7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 

9. Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej 
„Oferta na „Dostwę wapna palonego, mielonego“ - Część A i/lub“Dostawa koagulantu PIX-113 
Część B‘ oraz „Nie otwierać przed ………... godz. …………..” Opakowanie zawierające ofertę 
powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy. 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przed upływem terminu składania 
ofert Ofertę. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w ust. 9 powyżej, będzie dodatkowo 
oznaczona określeniami „ZMIANA”. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć 
stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 

11. Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje nie 
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone 
w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki 
należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty 
(należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób 
uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów. 
 

XVI . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16 lutego 2018r do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. 
Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka 

2.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-
200 Rawa Mazowiecka, sala konferencyjna, w dniu 16  lutego 2018r o godz. 10.30. Kolejność 
otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca 
(np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania 
ofert w terminie określonym w SIWZ). 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informację 
dotyczące ceny wykonania zamówienia, termin wykonania zamówienia. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny za wykonanie zamówienia i innych warunków wykonania zamówienia. 
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XVII. Zmiany w treści SIWZ – część A i B. 

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępni na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu 
na stronie internetowej. 

2. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ.  
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia poprzez publikację 
na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

XVIII.   Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Łączna cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), 
na formularzu (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na 
sfinansowanie zamówienia z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku z 
realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 
4. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty. 
5. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z wykonaniem 

zamówienia. 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe 
dotyczy również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług. 

7. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu 
dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby 
obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu  
zamówienia. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 
odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonywania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. 
Dz.U.  2017r poz  847 z późn. zm.). 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

9. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 
powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia; 
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2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 
których mowa powyżej. 

10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  
11. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny – 100%. (waga 100%) 
2. Kryterium ceny stanowi jedyne kryterium oceny ofert ponieważ przedmiot zamówienia jest 

powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Zamawiajacy przeanalizował 
również ,,cykl życia produktu” (m.in. koszty związane z eksploatacją i utylizacją). Zastosowanie 
kryterium umożliwia wybór optymalnej oferty, pozwalającej na uzyskanie świadczenia 
odpowiadającego potrzebom Zamawiajacego. Kryterium umożliwia wybór najkorzystniejszej 
oferty. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art.89 ust.1 ustawy PZP. 
4. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta z najniższą ceną 

spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według 
formuły: 
 

C=(Cmin / Coferta)  x 100 pkt., 

Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu, 

Coferta cena badanej oferty. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w SIWZ 

 

XX. Kryteria oceny ofert – dotyczy części A i B.  

1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  

z niniejszego postępowania; 

2) nie zostały odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający wskazuje cenę (waga 100%) jako jedyne kryterium oceny ofert, w związku z 

zaistnieniem okoliczności wskazanych w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp; przedmiot zamówienia jest 

powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe. 

3.  Przyjmuje się następujące kryteria i ich znaczenie procentowe: 

       Część A: Dostawa wysokoreaktywnego wapna palonego, mielonego - CaO. 

Cena -  100 % 

Cena wyliczona wg poniższego wzoru wynikająca z formularza ofertowego: 

 

              Cena oferty z najniższą ceną  

  ----------------------------------------------------------     x 100 x 100%    

                      Cena badanej oferty 
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    Część B: Dostawa koagulantu –PIX-113. 

Cena – 100 % 

   Cena wyliczona wg poniższego wzoru wynikająca z Formularza ofertowego: 

                               Cena oferty z najniższą ceną  

               ----------------------------------------------------------  x 100 x 100 %       

                                  Cena badanej oferty 

 

4.  Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą 
liczbę punktów. 

Faktyczne rozliczenie nastąpi - zgodnie ze wzorem umowy - na podstawie faktycznie wykonanych 
dostaw. 

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać Wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
została uzyskana taka sama ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 

2) wykonawcach którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania. 
2. W przypadkach o których mowa w art.  24 ust. 8 ustawy Pzp,  informacja o której mowa w  ust. 1 

pkt. 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla  których dowody przedstawione przez wykonawcę, 
zamawiający uznał za niewystarczające.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w ust. 1 pkt. 1) oraz 4) niniejszego paragrafu, również na stronie internetowej.  

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 
93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Umowa zostanie zawarta: 
1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, w tym faksem lub pocztą elektroniczną, lub 

2) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej  oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż wskazany w pkt.  
1), 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, upłynął termin do 
wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy 
Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 
postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

6. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się 
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 
unieważnienia postępowania. 

7. Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy drogą korespondencyjną. 
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8. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom występującym wspólnie – 
Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców. 

 
 
 
XXII.  Istotne postanowienia umowy/Projekt umowy  

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:  
 
1) zmiany stawki podatku VAT; 
2) w sytuacji zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
3) zmiany oznaczenia adresu lub siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy; 
4) zmiany nazwy Wykonawcy z powodu przekształcenia lub innych zdarzeń skutkujących 

zmianą nazwy, wskazania osób występujących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy – w 
razie wystąpienia okoliczności uzasadniających powyższe zmiany. 

2. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni 
wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

3. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru (załącznik nr 6), na 
podstawie złożonej oferty Wykonawcy.  

 

XXIII.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIV.  Zebranie Wykonawców. 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

 
XXV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia  

 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 

wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.   

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
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Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej ( www.rawik.pl). 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
przesłania informacji o  czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 
zostały przesłane w sposób określony w art.  180 ust.  5 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla  
tego rodzaju podpisu. 

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, lub przy użyciu środków  komunikacji 
elektronicznej (faks, e-mail). 

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert. 

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

13. Kopię odwołania zamawiający:  
1) przekaże niezwłocznie (nie później niż w terminie 2 dni  od dnia otrzymania) innym 

wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
2) zamieści również na stronie internetowej - www.rawik.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści 

ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

14. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

16. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera 
braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

18. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ustawy PZP. 
 

XXVI. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub 
całości zamówienia podwykonawcom  
 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres 

prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy 

wymienić w ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.  

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie 

realizowane będzie bez udziału podwykonawców.  

 
XXVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 
zamawiającym  
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 

http://www.rawik.pl/
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XXVIII. Aukcja elektroniczna  
 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  
 
XXIX. Umowa ramowa  
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 
XXX. Informacje uzupełniające  

 
1. O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców 

biorących w nim udział. 
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 

3. Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami 
stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy 
składaniu ofert.  

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie 
internetowej.  

 
XXXI. Zaliczki  
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
XXXII. Postanowienia końcowe  

1. Zasady udostępniania dokumentów 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu 
ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; 
3) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania. 
 

XXXIII. Wykaz załączników do SIWZ      

Załącznik nr 1, 1A i 1B – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w SIWZ 
Załącznik nr 6  - Wzór umowy   
Załącznik nr 7a - Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca. 
Załącznik nr 7 b - Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów. 
 

Rawa Mazowiecka, 08.02.2018r     ZATWIERDZAM: 
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Załącznik nr 1 –Formularz Ofertowy – wzór (dotyczy Części  A i / lub B)
1
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Oferta na: 

Dostawa wapna palonego mielonego - CaO i koagulanta PIX-113 

   

 Nr referencyjny zamówienia:  RAWiK/01/2018 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. 

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka 

2. WYKONAWCA: 

Niniejszą ofertę składa: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)* Adres(y) Wykonawcy(ów)* 

   

   

*Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich 

tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców. 

3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr faksu  

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.  Dostawa wapna palonego mielonego - CaO i 

koagulanta PIX-113 prowadzonym pod numerem sprawy: RAWiK/01/2018 składamy niniejsza ofertę, 

oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SlWZ) i Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych  

Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową: 

 

                                                 
1
 Należy skreślić jeżeli oferta dotyczy tylko jednej części zamówienia 
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3.1.Cena oferowana (część A i/lub B)
1 

CENA OFEROWANA NETTO ( równoważna z załącznikiem nr 1A
1
 i/lub 1B

1
):………………. 

słownie: 

Stawka podatku ...... .. %, Wartość podatku VAT:………………………………… 

słownie: 

CENA OFEROWANA BRUTTO:………………………………………….. 

(suma ceny oferowana netto i wartość podatku VAT) 

słownie: 

1 – skreślić jeżeli nie dotyczy
 

 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia (RAWiK/01/2018) i nie wnoszę zastrzeżeń, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz 

jej modyfikacji,  

3) zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia w terminie określonym w SIWZ, 

4) Jestem związany (jesteśmy związani) ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert, 

5) Akceptuję (akceptujemy) bez zastrzeżeń wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), 

6) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję (zobowiązujemy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

7) Cena oferty ustalona została i wyliczona w oparciu o zakres całości przedmiotu zamówienia określony w 

dokumentacji przetargowej - (SIWZ, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej) oraz 

ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć. 

8) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia]
1
,  

9) Nie uczestniczę (nie uczestniczymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia, 

10) Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom
1
:  

lp. Nazwa części zamówienia  

 
 

Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 1A  - wzór 

 

…............................................................. 

PIECZĘĆ WYKONAWCY 

Nr referencyjny zamówienia: RAWiK/01/2018 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Przedmiot zamówienia: Dostawa wapna palonego mielonego – CaO  (Część A zamówienia). 

Lp. ASORTYMENT 
ILOŚĆ 

PRZEWIDYWANA  
JM 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

NETTO WRAZ Z 

TRANSPORTEM 

WARTOŚĆ W 

ZŁ 

 NETTO 

1 WAPNO PALONE, MIELONE 

NAZWA 

PREPARATU/SYMBOL 

 

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

 

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

250 000,00 kg 

  

2 RAZEM  

 

 

 

…..................................................................... 

data, Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 1B  - wzór 

 

…............................................................. 

PIECZĘĆ WYKONAWCY 

Nr referencyjny zamówienia:  RAWiK/01/2018 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Przedmiot zamówienia: Dostawa koagulantu – PIX 113 (Część B zamówienia). 

Lp. ASORTYMENT 
ILOŚĆ 

PRZEWIDYWANA  
JM 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

NETTO  WRAZ Z 

TRANSPORTEM 

WARTOŚĆ W 

ZŁ 

 NETTO 

1 KOAGULANT – PIX 113 

 

NAZWA 

PREPARATU/SYMBOL 

 

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

 

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

250 000,00 

 

kg 

  

2 RAZEM  

 

 

 

…..................................................................... 

data, Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – wzór dla części A i/lub B. 

 Dostawa  wapna palonego mielonego- CaO i koagulanta PIX - 113 

 

Nr referencyjny zamówienia:  RAWiK/01/2018 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

1. Oświadczam (y), że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam (y), że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

  
 

   

  
 

   

 

Oświadczam (y), że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. …… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie  

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13–14, 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam (y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór 

dotyczy części A i B. 

 Dostawa wapna palonego mielonego – CaO i koagulantu PIX-113. 

 

 Nr referencyjny zamówienia: RAWiK/01/2018 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do treści art. 22  

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.). 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

1) Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, 
 

   Oświadczam (y), że: 

2) Posiadam(y) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile  wynika to z 
odrębnych przepisów, 

3) Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację  zamówienia,  
4) Posiadam(y) zdolności techniczne i zawodowe. 

 

Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 4 (dotyczy części A i/lub B) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Dostawa wapna palonego, mielonego CaO i koagulantu PIX-113. 

Nr referencyjny zamówienia: RAWiK/01/2018 

ZAMAWIAJĄCY: 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Słowackiego 70 

96-200 Rawa Mazowiecka, Polska 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres (y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

1. Składamy listę podmiotów, razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184) 

Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej
2
 

Lp. Nazwa podmiotu i adres 

1.   

2.  

3.  

4.  

 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

 

 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

reprezentowania 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  Miejscowość  

i  data 

 

 

 

 

     

      

      

  

 

                                                 
*
 należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2  
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 2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

 

 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

reprezentowania 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  Miejscowość  

i  data 
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Załącznik nr 5 (dotyczy części A i/lub B) 

 

Dostawa wapna palonego, mielonego –Ca i koagulantu –PIX 113 

Nr referencyjny zamówienia:  RAWiK/01/2018 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Słowackiego 70 

96-200 Rawa Mazowiecka, Polska 

 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres (y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Oświadczam, że zaoferowane wapno palone, mielone – Ca  /  koagulant PIX113* 

spełnia wymagania opisane w SIWZ. 

Na  potwierdzenie powyższego oświadczenia do oferty załączam(y): dokumentację techniczną 

produktu (karta charakterystyki / analiza sitowa przeprowadzona przez akredytowane 

laboratorium dot. CaO).  

 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

 

 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

reprezentowania 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  Miejscowość  

i  data 

      

      

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 - Projekt UMOWY  

 

UMOWA nr ….../2018 

zawarta w dniu ..........................................2018 r. pomiędzy: 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa 

Mazowiecka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000304455, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi-Środmieście, XX Wydział Gospodarczy KRS,  

NIP: 835-00-03-635, REGON: 100501130, o kapitale zakładowym 16 894 500,00 zł., 

reprezentowaną przez: 

Sebastiana Gromka –Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym. 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej  Dostawcą. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

§1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1) Część A: Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem wapna palonego CaO  

mielonego dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach w ilości 250 Mg za łączną kwotę.....................zł 

netto + VAT......... wg załącznika nr 1 formularza ofertowego, który wraz z załącznikiem nr 1A stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

2) Część B: Sukcesywna dostawa i rozładunek wodnego roztworu siarczanu żelazowego - koagulantu 

dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach  PIX – 113 w ilości 250 Mg za łączną kwotę .................... .zł 

netto + VAT......... wg załącznika nr 1 formularza ofertowego, który wraz z załącznikiem nr 1B stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

§2. 

1. Termin realizacji zamówienia: umowę zawiera się na okres 12 miesięcy począwszy od dnia jej 

podpisania. 

2. Miejsce dostawy - Oczyszczalnia Ścieków w Żydomicach. 
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§3. 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na sprzedane wapno 

CaO*/koagulant PIX*, wymienione w §1 niniejszej Umowy. Dostawca gwarantuje, jakość  

zgodnie z Europejskimi certyfikatami serii ISO 9001. 

2. Przez cały okres stosowania wapna CaO*/koagulantu PIX* Dostawca zobowiązany jest do 

udzielenia pomocy techniczno - technologicznej w celu zapewnienia uzyskiwania jak 

najlepszych efektów jego stosowania. 

3. W przypadku reklamacji dotyczącej, jakości dostarczonego wapna CaO*/koagulanta*  

Zamawiający poinformuje pisemnie (mailem) Dostawcę powyższym, w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia dostawy i stwierdzenia wady, podając nr serii/partii towaru. Wymiana 

towaru na pozbawiony wad, nastąpi w terminie 36 godzin od poinformowania Dostawcy, na 

koszt Dostawcy. 

§4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1).   Odbioru wapna CaO*/koagulant PIX* w ilościach podanych w częściowym zamówieniu.  

2). Zapłaty należności za dostarczoną ilość wapna CaO*/koagulantu PIX* zgodnie z § 5 

Wynagrodzenie Dostawcy zostanie obliczone jako iloczyn dostarczonej partii towaru i ceny 

jednostkowej. 

2.  Dostawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiajacy może nie dokonać zakupu całej ilości 

wapna CaO*/koagulantu PIX*. Zapłata będzie dotyczyła faktycznie zamówionej i dostarczonej 

ilości towaru (ilość przemnożona przez cenę jednostkową wskazaną w formularzu ofertowym - 

załącznik nr 1A lub 1B). Z tytułu niezerealizowania całości zamówienia Dostawcy nie będą 

przyslugiwaly do Zamawiającego żadne roszczenia. 

 

§5. 

1. Wynagrodzenie Dostawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi  .................... zł  

netto (słownie: ………………………………………………………………………) + podatek 

VAT................. zł (słownie: …………………………………………………..) w tym za 1 Mg 

……………………………………………….. -zgodnie z ofertą Dostawcy, stanowiącą załącznik do 

Umowy. 

2. Zapłata za dostarczone wapno CaO*/koagulant PIX* dokonywana będzie sukcesywnie zgodnie z 

częściowymi zamówieniami Zamawiającego. Wynagrodzenie Dostawcy zostanie obliczone jako 

iloczyn dostarczonej partii towaru i ceny jednostkowej wynikającej z oferty Dostawcy. 

3. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przez Zamawiającego na rachunek Dostawcy 

wskazany w fakturze VAT W terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

§ 6. 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ustalają zobowiązanie do 

zapłaty kar umownych, w przypadkach i wysokości poniżej wskazanych: 

1). Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Dostawca - 10 % wartości netto 

całego zamówienia, 
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b) Za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin dostawy częściowej wyznaczony przez 

Zamawiającego w wysokości 0,05% wartości umownej netto całego zamówienia. 

2). Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne w razie odstąpienia od umowy z 

przyczyn za które odpowiada Zamawiający z wyjątkiem okoliczności określonych w  art. 145 pzp.  - 

10% wartości umownej całego  Zamówienia. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń przewyższających wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

§7. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§8. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony postanawiają, że w sprawach, które nie zostaną rozstrzygnięte na drodze polubownej, 

wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przed Sądem powszechnym właściwym                                 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Dostawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 

 

-------------------------------- 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7a - Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

– wzór dla części A i/lub B. 

 Dostawa  wapna palonego mielonego- CaO i koagulanta PIX - 113 

 

Nr referencyjny zamówienia:  RAWiK/01/2018 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert. 

 

 

Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik 7 b - Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów – wzór dotyczy części 

A i B. 

 Dostawa wapna palonego mielonego – CaO i koagulantu PIX-113. 

 

 Nr referencyjny zamówienia: RAWiK/01/2018 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………...…………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

      

      

 

 


