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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

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

Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na 

regenerację granulowanego węgla aktywnego pracującego w Filtrze Węglowym nr 2 na 

terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym   udzielania zamówień  

na roboty  budowlane  inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi,  przyjętym  Uchwałą  

Zarządu  nr  18/1453/Z/2012  z dnia 01.03.2012r. i Aneksem nr 1 do Regulaminu 

Wewnętrznego przyjęty Uchwałą  nr 12/1559/Z/2013 z dnia 24.01.2013r.,  dostępnym na 

stronie www.wodociagi.pl 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załączeniu Rozdział I SIWZ 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na drugiej regeneracji 

granulowanego węgla aktywnego w ilości 180 m 
3 

znajdującego się w Filtrze 

Węglowym nr 2 w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku wraz z 

wydobyciem go z Filtra i ponownym zasypaniem , oraz dostawa węgla świeżego, 

aktywnego Firmy Jacobi typ: Aquasorb 6300, granulowanego, nienormowanego, 

produkowanego metodą aglomeracji pyłu węglowego w ilości  50 m3 w celu 

uzupełnienia węgla w filtrze    -  do łącznej  ilości  nie mniejszej niż 190 m
3
 . 

2. Przedmiot zamówienia należy  wykonać na podstawie i zgodnie z Opisem Przedmiotu  

zamówienia – Rozdział I SIWZ w załączeniu. 

3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał  wizji lokalnej obiektu, jego otoczenia oraz  

zdobył na  jego  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko  wszelkie  informacje,  które  

mogą  być  konieczne  do  przygotowania  oferty oraz  podpisania  umowy  na  

wykonanie przedmiotu zamówienia.  Oględziny  terenu obiektu zostaną  dokonane  na  

koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

a Zamawiający w żadnym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani  

odpowiedzialności z tym związanych.   

5. Oferta  powinna  zawierać  całość  zamówienia.  Wykonawca  winien  zapoznać  się z  

wszystkimi  warunkami,  które  są  niezbędne  do  wykonania przedmiotu  umowy  

bez  konieczności  ponoszenia  przez  Zamawiającego  jakichkolwiek  dodatkowych  

kosztów. 

6. Wykonawca winien przed terminem złożenia oferty na swój koszt pobrać próbę węgla 

oraz ocenić jego zdolność do regeneracji węgla tj. przeprowadzić regenerację próby 

węgla i oznaczyć parametry węgla po regeneracji. Wykonawca uzgodni termin 

pobrania próby węgla z przedstawicielem Zamawiającego: Panem  Stanisławem 

Kowalskim tel. 24/364 42 73. 

7. Obowiązki stron są zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 i we 

wzorze umowy – Rozdział III SIWZ. 

8. Woda wykorzystywana do celów technologicznych udostępniona będzie odpłatnie 

przez Zamawiającego.  

 



9. Wykonawca  przygotuje  właściwą  dokumentację  odbiorową  robót,  pozwalającą  na  

ocenę  należytego  wykonania  robót. 

10. Ewentualne  szkody  powstałe  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy  z  przyczyn 

leżących  po stronie Wykonawcy będą usuwane na jego koszt.    

                                        

 

II. NSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty 

a/  Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty na formularzu oferty i podpisania jej 

przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

b/  Wymagane  dokumenty  należy złożyć  w formie oryginałów  lub  kserokopii. 

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

te muszą być poświadczone  „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

c/ W przypadku złożenia  kopii dokumentu  w formie nieczytelnej  lub  budzącej  wątpliwości  

co do jej  prawdziwości,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę do przedstawienia w  

wyznaczonym  terminie   oryginału  dokumentu  lub  jego  notarialnie poświadczonej  kopii. 

d/ W przypadku, gdy jakikolwiek załącznik nie dotyczy Wykonawcy, załącznik ten należy 

złożyć w dokumentach ofertowych z adnotacją „nie dotyczy” i opatrzyć go podpisem osób  

uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

e/ Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, zostaną 

wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez 

dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. 

f/ Wykonawca złoży tylko  jedną ofertę.    Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez Wykonawcę.    

g/ Zamawiający  nie dopuszcza   składania  ofert  częściowych i ofert  wariantowych. 

i/  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania lub 

inną trwałą czytelną techniką.  

j/ Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były 

ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w ofercie. Wymagane jest, aby 

wszystkie strony oferty i załączników były podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy lub też należycie ustanowionego pełnomocnika Wykonawcy. 

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 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.  

k/ Pożądane jest, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta. 

l/ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  Płock ul. Gradowskiego 11  w 

nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/ opakowaniu,  która  powinna  być   opatrzona  nazwą, 

dokładnym  adresem Wykonawcy oraz oznaczona  w sposób  następujący: „Przetarg 

nieograniczony -  regeneracja granulowanego węgla aktywnego”  Nie otwierać przed 

terminem otwarcia – 23.04.2014 r. godz. 12.00” Koperta/opakowanie   powinna  być  

zapieczętowana  w  sposób  gwarantujący  zachowanie  poufności  jej treści  oraz  

zabezpieczającej  jej  nienaruszalność  do  terminu  otwarcia. 

ł/ W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/ opakowania 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe 

otwarcie. 



m/ 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 ppkt. l oraz dodatkowo opisane 

„zmiana” lub „wycofane”.  

n/  Nie ujawnia się   informacji stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa   w rozumieniu  

przepisów  o  zwalczaniu     nieuczciwej   konkurencji   art. 11  ust.4   ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993r. (Dz.U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli  

Wykonawca, nie później  niż  w  terminie  składania  ofert, zastrzegł, że  nie mogą  one  być  

udostępnione.  

2. Opis warunków  udziału  w postępowaniu  oraz opis sposobu  dokonywania   oceny   

spełnienia tych warunków.  

2.1.  O zamówienie  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy: 

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

ustawy nakładają  obowiązek  posiadania takich uprawnień; 

b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  

i osobami  zdolnymi  do wykonania  zamówienia  lub przedstawią  pisemne zobowiązanie   

innych podmiotów  do udostępnienia  potencjału  technicznego  i osób zdolnych  do 

wykonania  zamówienia; 

 

Spełnieniem  warunku  będzie  wykazanie  się  przez  Wykonawcę, że:  

- wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, usługi polegające na wykonaniu  

regeneracji granulowanego węgla aktywnego wykonane w okresie jednego roku w łącznej 

ilości  nie mniejszej niż 160 m
3
, z podaniem przedmiotu zamówienia (ilości 

regenerowanego węgla),  dat realizacji i odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz  

załączenie dokumentów potwierdzających, że wskazana usługa została wykonana 

należycie 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 

Spełnieniem  warunku  będzie  wykazanie  się przez Wykonawcę, że: 

 

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokość co najmniej 420 000 zł, 

 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

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

Wewnętrznego. 

 

 

2.2. Do oferty (zał. nr 1 - dwie strony) należy załączyć następujące oświadczenia i 

dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  

 

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

Wewnętrznego -   załącznik nr 2; 

b)  wykaz  usług  w zakresie  niezbędnym do wykazania spełnienia  warunku  wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych  w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli  okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem  

usług regeneracji granulowanego węgla aktywnego, dat realizacji i odbiorców oraz 



załączenie dokumentów  potwierdzających, że usługi zostały  wykonane należycie,  

zgodnie  z warunkiem  pkt.2 ppkt 2.1 b/   -   załącznik nr 3; 

c)  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; 

f) 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;  

g)  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. 

h)   informacja banku  lub  spółdzielczej kasy  oszczędnościowo- kredytowej, w których 

Wykonawca  posiada rachunek potwierdzający  wysokość  posiadanych  środków  

finansowych  lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy, wystawiona  nie wcześniej  niż 3 

miesiące   przed upływem terminu składania ofert. 

i/   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 8  ust. 7 

pkt 4-8 Regulaminu   Wewnętrznego, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

j/  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 8 ust. 7  

pkt 9 Regulaminu  Wewnętrznego wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

Pozostałe dokumenty które zawiera oferta: 

a) formularz oferty  z wartością  usług  stanowiącą cenę zamówienia – załącznik nr  1;  

b) dowód  wpłacenia  wadium (kopia polecenia przelewu) /oryginał  dokumentu         

gwarancyjnego lub  poręczenia; 

c) oświadczenie o kapitale zakładowym (dot. Spółek  z o.o.)  wg załącznika  nr 4;  

d)  wypełnione zastrzeżenie o tajności danych z oferty – wg załącznika nr 5; 

e) Informacja dotycząca podwykonawców – wg załącznika nr 6; 

f) zaparafowany  projekt umowy jako znak akceptacji jej treści; 

g) potwierdzenie pobrania próby węgla wraz z zestawieniem wyników z   

przeprowadzonych badań z regeneracji pobranej próby węgla (załącznik nr 7) 

h) pozostałe dokumenty o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w p. 3.  

 

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. Wadium 

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

10.000 ,00 zł.  (słownie: dziesięć tysięcy zł). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 

23.04.2014 r.    godz. 11:45   Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 

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

        a)  pieniądzu,   

  b) poręczeniach bankowych, 

 c) gwarancjach  bankowych, 

 d) 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: 

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego   zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy, 

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

 stronie Wykonawcy.” 

  Ww. postanowienia dot. wymogów form gwarancji stosuje się odpowiednio do 

poręczeń, określonych powyżej w  Rozdz. II pkt 3 ppkt 2  b). 

3. Wadium wnoszone w  pieniądzu   należy  wpłacić  przelewem   na rachunek 

Zamawiającego z dopiskiem: „wadium -    Regeneracja węgla”  na rachunek w ING Bank 

Śląski S.A. 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. 

 

4. Wysokość zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  

na  sumę  stanowiącą  5 %  ceny  całkowitej  (z podatkiem VAT)  podanej  w  ofercie. 

Zabezpieczenie  musi zostać wniesione przed zawarciem umowy. 

 

5.    Formy  złożenia  zabezpieczenia  należytego  wykonania umowy 

a/  zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  kilku  

formach: 



- pieniądzu – przelewem  na rachunek  Zamawiającego w ING Bank Śląski S.A. 64 1050 

1139 1000 0023 5794 8088, 

- poręczeniach  bankowych, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

b/ w przypadku  wnoszenia  zabezpieczenia  w  formie  gwarancji   lub  poręczeń  powinny 

być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem   i muszą 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, 

- zobowiązanie gwaranta do: „bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego” zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, nie wykonał 

należycie przedmiotu zamówienia”; 

c/ w  przypadku  wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu  Wykonawca  może  wyrazić  zgodę  

na zaliczenie  wadium  na poczet  zabezpieczenia. 

 

6. Zwrot  zabezpieczenia 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia  wykonania zamówienia  i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona  na 

zabezpieczenie  roszczeń  z tytułu  gwarancji i rękojmi  za wady  nie  może   przekraczać 30 

%  wysokości   zabezpieczenia.  Kwota ta jest  zwracana  nie później  niż w 15 dniu  po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi  za wady. 

 

7.  Termin realizacji zamówienia: 

Rozpoczęcie: z dniem podpisaniu umowy.   

Zakończenie:  9 tygodni od dnia  podpisania umowy. 

Zmiana terminu może nastąpić zgodnie z warunkami umowy.  

 

8. Gwarancja 

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy licząc od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

Gwarancja obejmuje w szczególności: maksymalne obniżenie wytrzymałości mechanicznej 

węgla zregenerowanego nie może przekroczyć 10% w ciągu roku, licząc od dnia odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

 

9.  Kryteria oceny ofert  

 

Cena  :  współczynnik wagowy  100 % 

Sposób obliczenia: 

 Cena  obliczana będzie wg  wzoru: 

      

cena najniższa z oferowanych  

cena oferowana 
x 100  (pkt)   

(z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku)                             

 

 

 



10.  Sposób obliczenia ceny 

Cena  ofertowa   stanowi  wynagrodzenie ryczałtowe i  powinna uwzględniać wskaźnik 

inflacji. 

W cenie oferty należy  ująć  koszty  wszelkich  niezbędnych  prac  i  opracowań  koniecznych  

do realizacji  usługi,  koszty pośrednie  i  bezpośrednie,  jakie  Wykonawca  uważa  za  

niezbędne  do  poniesienia  dla  terminowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  zysk  

Wykonawcy  oraz  wszystkie  posiadane  informacje   o  przedmiocie  zamówienia,  a  

szczególnie  informacje,  wymagania i  warunki  podane  w  niniejszej  SIWZ.  

Wykonawca określi ceny na wszystkie prace i elementy ujęte w opisie przedmiotu  

zamówienia, projekcie umowy -  do  SIWZ.   

Wszystkie  ceny  określone  przez  Wykonawcę  zostaną ustalone  na  okres ważności  umowy  

i  nie  będą  podlegały  zmianom.  

11.   Tryb udzielania wyjaśnień 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 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 specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeśli specyfikacja 

jest udostępniona na stronie internetowej – zamieszcza ja 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 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę treści siwz przekazuje się niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, a jeżeli specyfikacja  udostępniona jest  na stronie internetowej  - zamieszcza 

się ją także na  stronie internetowej. 

 

12. Termin i miejsce składania ofert 
1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 101 (sekretariacie)  nie 

później niż do  dnia  23.04.2014 r.  do godz. 11:45 

  2.   W postępowaniu  o udzielenie zamówienia Zamawiający   niezwłocznie  zwraca ofertę, 

która została  złożona   po terminie. 
 

13.   Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 
 

14.  Miejsce i termin otwarcia ofert 
 Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do 

siedziby  Zamawiającego w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 pok. 105 w dniu 23.04.2014 r.  o  

godz. 12.00. 
 

15.  Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert   
1. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców 

oraz ceny ofertowe, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji  i warunki  płatności 

zawarte w ofertach.  



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. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień  treści złożonych przez nich ofert. 

4. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób 

następujący: 

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

           a/ jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby 

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

jednostkową,  

           b/ 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;  

        2)  w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:  

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, 

przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 

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

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

ceny,  

c) 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;  

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

(cena  ryczałtowa):  

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

jej   obliczenia,  

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 

słownie,   przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,  

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że   

prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.  

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ppkt 4 powyżej uwzględnia  

konsekwencje rachunkowe  dokonanych poprawek.  

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

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

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 

5) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na 

podstawie pkt.15 powyżej, lub błędy w obliczeniu ceny. 

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

16. Ogłoszenie o  wyniku przetargu. 

1. O wyborze oferty  Zamawiający  zawiadamia  niezwłocznie  Wykonawców, którzy  

ubiegali się  o  udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy,  którego  

ofertę wybrano oraz  jej cenę. 



2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnił warunki udziału i  którego     

oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryterium określonego w Rozdziale 

II  pkt  9  specyfikacji. 

3.     Zamawiający ogłosi wynik postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz 

na   stronie internetowej  niezwłocznie po zakończeniu prac komisji przetargowej. 

 

17.      Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: 

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Krzysztof Matuszewski -  Kierownik Wydziału Produkcji Wody             -  24/  364 42 70 

Stanisław Kowalski    -  Z-ca Kierownika Wydziału Produkcji Wody      -  24/  364 42 73 ,  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, oraz z 

zachowaniem formy pisemnego udokumentowania. Dopuszcza się używanie telefaksu, 

jednakże informacje przesłane tymi sposobami winny być niezwłocznie potwierdzone w 

drodze pisemnej korespondencji. 

Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz  informacje   faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  

fakt  ich  otrzymania.  

18.  Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy 

1/  Zamawiający  zawiera  umowę  w sprawie  zamówienia  w terminie  nie krótszym  niż 5  

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

niż  przed upływem terminu związania ofertą, z  zastrzeżeniem  § 23 ust. 2 Regulaminu 

Wewnętrznego. 

2/ Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji prac wnosi  zabezpieczenie  

należytego  wykonania umowy,  zgodnie  z  Rozdz. II  pkt. 4,5  specyfikacji  istotnych  

warunków  zamówienia 

3/ Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w § 22 

Regulaminu Wewnętrznego. 

 

19.  Odwołania 

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

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 

2. Odwołanie Wykonawca może wnieść w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez    

Wykonawcę informacji o wyniku postępowania. 

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

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

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

decyzji nie przysługuje dalsze odwołanie. 

 

 

 Sporządzili:                 Zatwierdził: 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
 

OFERTA 
 

 

Przedmiot przetargu nieograniczonego 

 

 

Regeneracja granulowanego węgla aktywnego Filtr 

nr 2 – SUW ul. Górna 56B w Płocku  

 

 

Zamawiający 

 

 “Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. 

09-400 Płock 

ul.H.A.Gradowskiego 11 

 

Wykonawca  

 

 
 

Cena ofertowa w zł, netto - bez podatku VAT 

 

         Podatek VAT 23 % od kwoty ..................... 

 

        Cena ofertowa brutto -z podatkiem VAT 

( cyfrowo i słownie ) 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 Oferujemy dostarczenie węgla o liczbie jodowej .......................... mg/g wg PN-83/C-97555/04 

 

 Okres  gwarancji i rękojmi: 

 

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

Gwarancja obejmuje w szczególności: maksymalne obniżenie wytrzymałości mechanicznej węgla zregenerowanego 

nie może przekroczyć 10% w ciągu roku, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Termin  realizacji 

 

 

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

 

Warunki płatności 

 

 

21 dni od daty otrzymania faktury 

 

 

Uprawnieni  przedstawiciele Wykonawcy 

 

 

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

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

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

 

 

 

Podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy 

 

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

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

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

 



 

Str. 2 oferty 

 

Oferujemy realizację prac objętych zamówieniem zgodnie w wymogami opisu  przedmiotu 

zamówienia, oraz załączoną umową, obowiązującymi normami technicznymi i sztuką 

budowlaną.  

Oświadczamy, że: 

 Udzielamy gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru 

przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje w szczególności: maksymalne obniżenie 

wytrzymałości mechanicznej węgla zregenerowanego nie może przekroczyć 10% w ciągu 

roku, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, 

 w przypadku zatrudnienia za zgodą Zamawiającego podwykonawców, odpowiadamy za ich    

pracę jak za swoją własną, 

 oferujemy  swoją dyspozycyjność na warunkach określonych w umowie, 

 zapoznaliśmy się  ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 

 zebraliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty, 

 akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30  dni. 

 wadium w kwocie  ..................  zł. zostało wniesione w formie 

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

zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia wzór umowy  został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się: 

a) w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego; 

b) wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania   umowy w wysokości (5 %  ceny brutto)  w 

terminie zawarcia umowy w formie  .................................................................... 

 
Jesteśmy świadomi, że jeżeli:  

-  odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

-  nie   wniesiemy  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy, 

- zawarcie umowy  w  sprawie  zamówienia  stało  się  niemożliwe  z przyczyn  leżących  po stronie 

Wykonawcy,  to wniesione wadium wraz z odsetkami   zostanie zatrzymane przez  Zamawiającego. 

 

Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.  

 

 

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

                                                                                            Data/  pieczątka  i  podpisy 

                       uprawnionych przedstawicieli  Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik nr 2 

 

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

pieczątka firmowa Wykonawcy           

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  dysponują  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 zorganizowanej 

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. 

Data pieczątka i podpisy 

      (uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
 

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

 



Załącznik   3 

 

Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku  

wiedzy i doświadczenia 

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy  

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

Wykonaliśmy należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, usługi polegające na regeneracji 

granulowanego węgla aktywnego. 

 

Lp. 

Przedmiot zamówienia (należy 

podać ilość regenerowanego 

granulowanego węgla aktywnego) 

Data realizacji 

(od–do dzień/miesiąc/rok) 

Odbiorca 

(dokładna nazwa, adres) 

   

 

 
 
Zaleca  się,  aby z   dokumentów  potwierdzających  należyte wykonanie  wynikało  co najmniej, że:  

a/  Wykonawca  składający  ofertę  w niniejszym  postępowaniu,  realizował  zamówienie,  którego  dokument dotyczy, 

b/  wskazanie Zamawiającego, na rzecz  którego  realizowane było zamówienie, 

c/  wskazanie  przedmiotu  zamówienia, 

e/  wskazanie daty  wykonania  zamówienia,   

f/   zamówienie zostało   wykonane  zgodnie z wiedzą techniczną i prawidłowo ukończone, 

g/ podpis upoważnionego  przedstawiciela  Zamawiającego  dla którego   zostało  wykonane  zamówienie. 
 

          

    Data pieczątka i podpisy 
         (uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

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

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 4 

 

 

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

pieczątka  firmowa  Wykonawcy 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

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

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

zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem ..................................................................... ...... 

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

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

 

Jednocześnie oświadczamy, że wartość przedmiotu przetargu (rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie 

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 przetargu nie będzie wymagać uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.  

 

 

 

 

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

Data/ pieczątka i podpisy 

(uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy) 

 
        

 

 

 

*  W przypadku, gdy przedmiot przetargu (rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia) 

przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego Spółki należy załączyć stosowną Uchwałę Zgromadzenia 

Wspólników podjętą w trybie art. 230 K.S.H. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Załącznik  nr  5 
 

 

............................................... 
        (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 

 

ZASTRZEŻENIE 
 

Niniejszym zastrzegamy sobie prawo nie udostępniania informacji  stanowiących 

tajemnicę Wykonawcy pozostałym uczestnikom przetargu nieograniczonego na 

Regenerację granulowanego węgla aktywnego – SUW ul. Górna 56B w Płocku 

 

 

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

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

działając w imieniu 

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

z siedzibą w 

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

. 

zastrzegam, aby informacje stanowiące tajemnicę naszego przedsiębiorstwa / firmy nie 

były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania przetargowego. 

Informacje takie oznakowane są  wg opisu w rozdz. II ust.1 pkt. n/ specyfikacji 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 16.04.1993r. 

(Dz.U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)     
 

 

 

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

Data/ pieczątka i podpisy 

(uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 
 

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

pieczątka  firmowa  Wykonawcy 

 

 

 

 

Podwykonawstwo 

 
 

 

 

 
 

 

Zakres powierzonych prac  obejmuje:  

 

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

 

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

 

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

                                                                                                      Data/ pieczątka i podpisy 

       (uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 7     

 
 

Płock, dnia ......................2014 r. 

 

 
 

 

 

     Potwierdzenie pobrania próby węgla 

      oraz 

    zestawienie wyników z regeneracji pobranej próby węgla 

 
          do przetargu nieograniczonego na usługę „Regeneracja granulowanego węgla 

    aktywnego Filtr nr 2 – SUW ul. Górna 56B”  

 
 
 

 

W dniu ...........................firma .................................................................................................................... 
(nazwa firmy) 

 

 

mająca siedzibę w ...................................................................................................................................... 
(adres firmy) 

 

dokonała poboru próby węgla do regeneracji. 
 

 

 

 

 

 

 

Podpis przedstawiciela Zamawiającego Podpis przedstawiciela Wykonawcy 



 

 
 
 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z REGENERACJI  POBRANEJ PRÓBY WĘGLA 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data/ pieczątka i podpisy 

(uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Lp.  Wskaźnik Jedn. 
Parametry próby węgla po 

regeneracji 

1. 2. 3. 4. 

1 

 

Liczba jodowa 

 

mg/g  

2 

 

Gęstość nasypowa 

 

g/dm
3
  

3 

 

Zawartość popiołu 

 

%  

4 

 

Zawartość podfrakcji  <0,5 mm 

 

%  

5 

 

Wytrzymałość mechaniczna 

 

%  



III Wzór umowy 
 

U M O W A   Nr ............. 

zawarta w Płocku w dniu ...................................... r. 

 

pomiędzy  „Wodociągami  Płockimi” Spółką z o.o., z siedzibą w Płocku 09-402, ul. Harcerza Antolka 

Gradowskiego 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy Krajowego Rejestru  

Sądowego pod nr 0000040316, o kapitale zakładowym 146.410.000,00 zł zwaną w umowie „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

 

1. Marka Naworskiego                -  Prezesa Zarządu 

2. Andrzeja Wiśniewskiego -  Wiceprezesa Zarządu 

 jednej strony, a   

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

z siedzibą w........................................................................................... ...................................................................... 

wpisaną do .................................................................................................................. ................................................ 

zwaną/ym  Wykonawcą 

w wyniku przeprowadzonego postępowania, w oparciu o § 13 Regulaminu Wewnętrznego   udzielania 

zamówień  na roboty  budowlane  inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi,  przyjętym  Uchwałą  Zarządu  nr  

18/1453/Z/2012  z dnia 01.03.2012r.  obowiązującym  od  dnia 01.03.2012 i Aneksem  nr 1 do Regulaminu 

Wewnętrznego  przyjętym  Uchwałą  Zarządu  nr  12/1559/Z/2013  z dnia 24.01.2013 , 

o następującej treści:  

 

 

  § 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania drugiej regeneracji granulowanego węgla 

aktywnego znajdującego się w Filtrze Węglowym nr 2 w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 567 B w 

Płocku wraz z wydobyciem węgla z Filtra i ponownym zasypaniem.  

 

2. Szczegółowy zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia Rozdział I  SIWZ – załącznik nr 1 do umowy. 
 

 

§ 2 

  Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) Realizacji robót objętych zamówieniem zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia – stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zasadami  wiedzy  technicznej, obowiązującymi  przepisami i 

normami: 

b) wydobyciu granulowanego węgla aktywnego, znajdującego się w Filtrze Węglowym  nr 2 w 

Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku – ilość węgla 180 m
3
, 

c) transporcie w/w węgla do miejsca regeneracji i wykonanie jego regeneracji, 

d) dostarczenie węgla po regeneracji oraz węgla świeżego, aktywnego Firmy Jacobi typ: 

Aquasorb 6300, granulowanego, nienormowanego, produkowanego metodą aglomeracji pyłu 

węglowego w ilości  w ilości  50 m3,  -  do łącznej  ilości  nie mniejszej niż 190 m
3
  na teren 

SUW przy ul. Górnej 56B w Płocku, 

e) Wyładunek węgla do Filtra Węglowego nr 2 w SUW ul. Górna 56 B w Płocku. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

2)   Dostarczenie węgla o liczbie jodowej zadeklarowanej przez Wykonawcę w przetargu, która wynosi         

   ……………………mg/g wg PN=-83/C-97555/04.   

    3) Realizowania prac z zastosowaniem urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu  

zamówienia zabezpieczonych  przez Wykonawcę, mających świadectwa jakości, certyfikaty i 

dopuszczenia do stosowania dla celów służących wykonaniu przedmiotu zamówienia, oraz okazywanie 

w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego. 

 4)  Terminowego  wykonania przedmiotu umowy.  

 5)   Zapewnienia nadzoru  nad realizowanymi pracami. 

 6) Realizowania prac przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych                   

w zakresie bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. 

 7)  Zgłaszania Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 8)  Wykonanie badań  węgla po regeneracji  przez akredytowane laboratorium  w zakresie jak w tabeli nr    1 

– Opis przedmiotu zamówienia p.4 ppkt. 4.4.   



 9) Przygotowania właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę należytego wykonania 

robót. 

10) Doprowadzenia obiektu: Filtry Węglowe nr 2 i terenu przy obiekcie  do stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem prac. 

11) Zabezpieczenia i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na obiekcie SUW elementów 

zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu 

pierwotnego. 

12)  Przyjęcia pełnej odpowiedzialności za: 

a. szkody  i następstwa  nieszczęśliwych  wypadków dotyczących pracowników i osób  trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

b. szkody  wynikające  ze  zniszczenia  oraz  innych  zdarzeń  w  odniesieniu do robót,  obiektów, 

materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem prac podczas realizacji 

przedmiotu umowy,  

c. szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, jeżeli są one następstwem 

wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w okresie realizacji,  gwarancji i rękojmi. 

13) Utrzymanie ogólnego porządku na terenie prowadzonych prac. 

14) Usuwanie ewentualnych awarii związanych z prowadzeniem prac, wykonywanie zabezpieczeń w  

rejonie  prowadzonych prac. 

15) Uczestniczenie w przeglądach odbiorowych i gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.    

                                       

§ 3 

  1.Termin realizacji umowy  ........................................................................... 

  2. Prace realizowane będą w oparciu o harmonogram realizacji uzgodniony z Zamawiającym, który zostanie 

przekazany Zamawiającemu w ciągu 7 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia – załącznik do umowy. 

  3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu końcowego wykonania umowy z uwagi na: 

 - niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie robót w wyznaczonym czasie – w 

szczególności zjawiska mające charakter nagły, gwałtowny, nieprzewidzialny np. powódź, huragan, ulewne 

i długotrwałe deszcze uniemożliwiające prowadzenie prac w sposób gwarantujący wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie ze sztuką, 

 - wystąpienie konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie spowodowałoby zmianę 

terminu końcowego realizacji zamówienia.  

 

   § 4  

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

   1) Umożliwienie dostępu Wykonawcy do obiektu Zamawiającego celem wykonania zleconych prac  na zasadach 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy. 

2) Zapoznanie Wykonawcy z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami wwozu i wywozu materiałów i 

urządzeń oraz transportu do i z obiektów Zamawiającego. 

3) Zapłata  po wykonaniu i odebraniu przedmiotu umowy. 

 

 

§ 5 

 Okres  gwarancji i rękojmi: 

1) Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru 

przedmiotu zamówienia.  

Gwarancja obejmuje w szczególności: : maksymalne obniżenie wytrzymałości mechanicznej węgla 

zregenerowanego nie może przekroczyć 10% w ciągu roku, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, 

 

2) Wykonawca zgłoszone wady usunie w ciągu 60 dni od daty zgłoszenia. 

 

§ 6 

 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy: 

 1) Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………tel………………………… 

 2) Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………….tel……………………….. 

 

 

    § 7 



1. W przypadku  zamiaru  powierzenia  realizacji  części zamówienia podwykonawcy,  Wykonawca  jest 

zobowiązany  poinformować  Zamawiającego i uzyskać jego pisemną zgodę,  podając  nazwę  podwykonawcy  

oraz  zakres powierzonych prac,  który  będzie  przez  niego  wykonywany.   

Lista podwykonawców (y) -  załącznik  nr 2  umowy * / w przypadku gdy nie dotyczy Wykonawcy ostatnie 

zdanie skreślić/ 

2. Zatrudnienie nowego, zmiana podwykonawcy lub zakresu powierzonych prac w trakcie realizacji 

zamówienia, dopuszczalna jest  wyłącznie  po uzyskaniu  pisemnej  zgody  Zamawiającego. 

3.  Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.  

4. Przez  zawarcie  umowy  z podwykonawcą   Wykonawca  nie  zostaje  zwolniony  z  jakiegokolwiek  

obowiązku  odpowiedzialności  ani  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej  umowy i pozostaje  w pełni  

odpowiedzialny  za wszelkie działania  i  zaniechania  podwykonawców  jak  za  własne działania  i  

zaniechania,  także  w  zakresie  odpowiedzialności  cywilnej  za  wykonywanie  prace  i  czynności. 

 

   § 8 

 

1.  Strony ustalają wartość umowną na przedmiot zamówienia  jako wynagrodzenie ryczałtowe  w  kwocie 

........................   w tym podatek Vat w wysokości  23%  tj.  - .................. zł. wg złożonej oferty w dniu 

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

     a) Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje koszty wszystkich prac, których konieczność wynika z opisu 

przedmiotu zamówienia i obowiązków Wykonawcy, jak również koszty w nich nie ujęte a bez których nie 

można wykonać przedmiotu zamówienia, 

      b)   Wynagrodzenie określone w  ust. 1  jest niezmienne  i nie będzie podlegało waloryzacji w trakcie trwania 

umowy. 

2.   Rozliczenie wykonanych robót  nastąpi fakturą  VAT  końcową wystawioną  po zakończeniu   i  odbiorze  

całości robót – protokołem bezusterkowym  odbioru  końcowego   przedmiotu zamówienia.    

3.  Podstawą  do  wystawienia  faktury VAT będzie  bezusterkowy  protokół  odbioru  wykonanych    prac  

potwierdzony  przez  osobę odpowiedzialną za realizację umowy, o której mowa w    § 6 umowy. 

4.   Termin realizacji faktury – 21 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego z rachunku  

 Zamawiającego na rachunek Wykonawcy:   ........................................................ 

 Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  w  terminie 21 dni  od  daty otrzymania  faktury VAT,             

przelewem  na  wskazane  konto, przy czym  terminem  zapłaty  będzie  dzień  obciążenia   rachunku 

Zamawiającego. 

5.  W przypadku   zgody  Zamawiającego   na podzlecenie  prac  stanowiących  przedmiot  umowy    

Wykonawca  do  faktury   VAT  obowiązany  jest  załączyć  pisemne potwierdzenie  podwykonawcy (ów)  

o  otrzymaniu  wynagrodzenia  za prace  objęte  aktualnym  rozliczeniem.   Nie zapłacenie  przez  

Wykonawcę  wynagrodzenia  podwykonawcy  może  skutkować    wstrzymaniem  płatności  dla  

Wykonawcy.   

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

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

7.    Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: NIP  774 -23-69-968. 

 

 § 9 

1. Strony postanawiają, że odbiór robót nastąpi w  terminie 5 dni od daty zgłoszenia do odbioru złożonego 

przez Wykonawcę na piśmie. Zamawiający  powołuje  komisję  odbiorową  do  odbioru  końcowego  

przedmiotu  zamówienia. 

2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

          b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z  

      przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może  

      odstąpić  od umowy  lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

§ 10 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na kwotę w wysokości 5 % wartości umowy  

określonej w   § 8 ust.1  wraz z podatkiem VAT tj. ...................................... zł 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy przeznacza się: 



1) 70% kwoty określonej  w ust. 1 powyżej  jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, 

stanowiących  przedmiot umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone po dokonaniu rozliczenia 

umowy w terminie do 30 dni po jego dokonaniu. 

2) 30% kwoty  określonej w ust. 1 powyżej  jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z 

tytułu gwarancji rękojmi. Podlega ono zwrotowi w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

3.  Koszty  ustanowienia zabezpieczenia oraz  operacji bankowych ponosi Wykonawca. 

 

§ 11 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) 0,1% wynagrodzenia umownego wg §8 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli 

opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

b) 0,1% wynagrodzenia umownego wg § 8 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad liczonego od 

dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego -  w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji unormowanej w Regulaminie wewnętrznym  § 22 ust. 

5. 

2. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie  szkoda, 

Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia w pełnej wysokości. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

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

ubezpieczeniową  od  odpowiedzialności cywilnej w  zakresie  prowadzonej  działalności. 

5. Zamawiający ma prawo  w  każdym  czasie  zażądać  do przedstawienia dokumentu, o których  mowa  w  ust. 

4 powyżej  od Wykonawcy. 

 

§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w przypadku: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy: odstąpienie w tym 

przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (zakończenie działalności); 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

    4)    postęp robót jest niezadowalający i skutkuje uznaniem, iż   przedmiot umowy nie zostanie wykonany w 

terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

    5)   Wykonawca przerwie realizację robót i przerwa będzie trwała dłużej niż 5 dni, 

    6)  roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także  zamówieniem i 

niniejszą umową, 

2.  W  przypadku  odstąpienia od  umowy z  przyczyn  określonych  w ust.1 pkt. 4,5,6 Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości przedmiotu niniejszej umowy, a wartością uzgodnioną z 

kolejnym Wykonawcą za realizację przedmiotowego zakresu robót. 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych 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.  

 

 § 14 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają  formy pisemnej w 

postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

                       ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:  



 
Załącznikami do umowy są: 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia oraz : 

  2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą z dnia……….., 
 3. Harmonogram robót  

 


