PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU
CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE
42-202 CZĘSTOCHOWA UL. JASKROWSKA 14/20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na
dostawę zaprawy cementowej szybkowiążącej
Znak sprawy TZ.261.04.2018
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
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Rozdział I. Zamawiający
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna
w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał zakładowy
w kwocie 101.074.600,00 PLN, pokryty w całości, NIP 573-000-38-41,REGON 150354701,tel. (34) 36554-48, fax. (34) 365-15-82, e-mail: poczta@pwik.czest.pl .
Rozdział II. Podstawa i tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie –wydanie 3.Pełna treść regulaminu dostępna w siedzibie
Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej.
2. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia II etapu postępowania - dogrywki w formie
aukcji elektronicznej na platformie zakupowej.
Rozdział III. Przedmiot zamówienia
1. Dostawa zaprawy cementowej szybkowiążącej w ilości 10 000 kg.
2. Oferowana zaprawa cementowa winna posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg
i Mostów i aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający zaprawę cementową do stosowania
w budownictwie wodnym oraz spełniać następujące wymagania:
a. zaprawa o maksymalnym uziarnieniu 1 mm, czas zachowania właściwości roboczych 3 minuty,
b. przeznaczona do montażu i napraw posadowień elementów odwodnieniowych np. włazów
kanalizacyjnych, kratek ściekowych, betonowych studzienek kanalizacyjnych i ich regulacji
wysokościowej,
c. zastosowanie przy temperaturach podłoża od 0o C do +40 o C,
d. konsystencja zaprawy w temp. +20 o C gęstoplastyczna,
e. minimalny czas zachowania właściwości roboczych w temp. +20 o C przy konsystencji
gęstoplastycznej – 3 minuty,
f. wytrzymałość na ściskanie:
po 1 godzinie (gęstoplastyczna) minimum 10,0 MPa
po 24 godzinach (gęstoplastyczna) minimum 20,0 MPa
po 7 dniach (gęstoplastyczna) minimum 40,0 MPa
po 28 dniach (gęstoplastyczna) minimum 50,0 MPa,
g. mrozoodporność badana w wodzie i 2%roztworze soli NaCl metodą badania wg procedury
IBDiM SO-3 – spełnia wymagania F 150,
h. ścieralność warstwy zaprawy nie więcej niż 3 mm,(badanie wg PN-EN 14157:2005),
i. absorpcja kapilarna - metoda badania według PN-EN 13057, wartość wymagana ≤0,5 jednostka
miary kg/m2 x h0,5 .
3. W celu potwierdzenia , że oferowana zaprawa spełnia ww wymagania do oferty należy dołączyć
aktualny dokument Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz aktualny atest
higieniczny PZH dopuszczający zaprawę cementową do stosowania w budownictwie wodnym.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastrzega sobie prawo do nie wybrania asortymentu
w całości.
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji):
a) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach
realizacji
umowy.
W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego
tytułu.
b) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 20% ilości zaprawy
zamówienia podstawowego. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
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c) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości
pierwotne przewidziane dla przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nie przekraczającym
terminu,
na
który
została
zawarta
umowa;
d) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
e) cena jednostkowa zaprawy zamawianej w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia
podstawowego,
określona
w
ofercie
złożonej
przez
Wykonawcę;
f) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o
skorzystaniu z prawa opcji.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Rozdział IV. Opis sposobu wykonania zamówienia
Dostawa przedmiotu zamówienia partiami w ilości minimum 2 000 kg każda partia, w workach
o masie netto 25 kg.
Opakowania muszą być oznaczone ( w języku polskim) przynajmniej nazwą wyrobu, nazwą i
adresem producenta, datą produkcji i terminem przydatności do stosowania, masa netto, numer
partii, warunki przechowywania, opis środków ostrożności i wymagań bhp.
Dostawa w ciągu 4 dni od zamówienia telefonicznego lub faksowego.
Transport do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej
14/20, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dostarczona zaprawa winna mieć termin przydatności do stosowania nie krótszy niż 6 miesięcy od
daty dostarczenia Zamawiającemu.
Forma płatności – przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania faktury.
Wykonawca winien wykonywać zamówienie zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska.
Rozdział V. Warunki wymagane od Wykonawców

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b.

posiadania wiedzy i doświadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
oraz

e. wykonają zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska,
w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity
Dz. U. z 2017r, poz. 519] i ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [tekst jednolity Dz. U.
z 2018 poz.21],
f.

przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zapoznają wszystkich pracowników,
którzy będą brać udział w jego realizacji z Polityką Środowiskową Zamawiającego,

g. na zaproszenie Zamawiającego wezmą udział w prezentacji dotyczącej Systemu Zarządzania
Środowiskowego i EMAS, przygotowanej przez Zamawiającego, oraz przed przystąpieniem do
realizacji zamówienia przekażą uzyskane informacje wszystkim pracownikom biorącym udział
w realizacji zamówienia.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Strona 3 z 8

TZ.261.04.2018

4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych
w Rozdziale VI niniejszej SIWZ.
Rozdział VI. Oświadczenia, dokumenty wymagane od Wykonawców
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien załączyć do
oferty n/w dokumenty:
a. oświadczenie stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji,
b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia , że oferowana zaprawa spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ do
oferty należy dołączyć aktualny dokument Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Dróg
i Mostów oraz aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający zaprawę cementową do stosowania
w budownictwie wodnym.
3. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie
kopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez
osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem
winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W
przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby (ę) nie
wymienione (ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.
4. W przypadku oferty wspólnej każdy ze wspólników składa dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
5. Oferta, musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
6. Pełnomocnictwo:
a. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy,
b. pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem pkt c,
c. Zamawiający ma prawo, przed podpisaniem umowy, zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu określonego w pkt 1 b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa to zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
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Rozdział VII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział VIII. Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym,
osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania mogą być
składane:
a. pisemnie na adres Zamawiającego,
b. faxem na nr (34) 37-73-176,
c. drogą elektroniczną, e-mailem na adres: poczta@pwik.czest.pl,
przy czym w przypadku porozumienia przesłanego za pomocą faxu lub drogą elektroniczną każda ze
stron zobowiązana jest na żądanie drugiej strony potwierdzić fakt otrzymania informacji.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zamówienia:
- w sprawach merytorycznych - P. Grzegorz Niedzielski tel. (34) 377-33-60,
- w sprawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta tel. (34) 377-31-76,
w dniach roboczych, w godzinach od 07:00 do 15:00.
Rozdział IX. Wyjaśnienia, modyfikacje treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jednocześnie pisemna treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy
otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej
Zamawiającego
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia zmian w ofertach.
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę stanowi wypełniony i podpisany, przez osoby uprawnione formularz ofertowy stanowiący
ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszej SIWZ.
Oferta wspólna:
a. w formularzu ofertowym należy wpisać dane wszystkich wspólników,
b. oferta winna być podpisana przez wszystkich wspólników lub pełnomocnika.
Oferta wraz z załączonymi dokumentami musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej,
pismem czytelnym, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z dołączonymi dokumentami były trwale spięte oraz
kolejno ponumerowane.
Poprawki w ofercie muszą być czytelne oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczonej
nazwą firmy z adresem Wykonawcy i dopiskiem: PRZETARG – „ZAPRAWA CEMENTOWA”
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9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z braku prawidłowego oznaczenia
koperty.
10. Koszt sporządzenia i przesłania oferty wraz z dokumentami ponosi Wykonawca.
11. Pożądane jest, aby formularz ofertowy stanowił pierwszą stronę oferty.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozdział XI. Cena ofertowa i sposób jej obliczenia
Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia, w której zawarte będą wszelkie koszty związane
z realizacją dostawy, m.in. transportem do magazynu Zamawiającego, rozładunkiem.
Wszystkie ceny należy podać w złotych i groszach polskich.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg właściwej przedmiotowo stawki.
Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom.
Sposób obliczenia - cena ofertowa będzie wynikać z formularza ofertowego, stanowiącego
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ wypełnionego przez Wykonawcę.

Rozdział XII. Termin związania ofertą
60 dni od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
Rozdział XIII. Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa dnia 21.02.2018 r. o godz. 11:00.
2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego.
Rozdział XIV. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert
1. Oferty będą otwierane komisyjnie w dniu 21.02.2018 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego
w sali konferencyjnej.
2. Otwarcie ofert jest jawne; podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy
Wykonawców, a także ceny i inne informacje mające wpływ na wybór oferty.
3. Informacje z jawnego otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy nieobecnemu przy
otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek.
Rozdział XV. Badanie oferty:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca w takim przypadku będzie zobowiązany do
przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie
wyjaśnień spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz
dokonywania zmian w ofercie z zastrzeżeniem pkt 2.
Rozdział XVI. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. jest niezgodna z Regulaminem,
2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
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5. została złożono przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział XVII. Kryteria wyboru oferty
1. Cena ofertowa - 100%
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie po dokonaniu oceny formalnoprawnej ofert, prawo przeprowadzenia
II etapu postępowania - dogrywki w formie aukcji elektronicznej na platformie zakupowej.
4. W przypadku przeprowadzenia aukcji Wykonawcy, dopuszczeni do udziału w postępowaniu, których
oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną (na adres e-mail podany
w formularzu ofertowym) zaproszenie do udziału w aukcji.
5. Wykonawca nie może podwyższyć uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.
6. Zamawiający ma prawo wyboru oferty najkorzystniejszej z całego postępowania ( I i II etap).
7. Jeżeli Wykonawca zaproszony do II etapu nie złoży oferty, to obowiązuje oferta złożona w I etapie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia aukcji bez wyboru oferty oraz unieważnienia aukcji
bez podania przyczyny
Rozdział XVIII. Istotne postanowienia umowy:
1. Przyszłe obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący
ZAŁĄCZNIK NR 3.
2. Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy.
Rozdział XIX. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
3. wystąpiły okoliczności powodujące, że prowadzenie postepowania lub wykonanie zamówienia nie
leży w interesie Zamawiającego,
4. postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy.
Rozdział XX. Ogłoszenie wyników
O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
Rozdział XXI. Zawarcie umowy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zawiera umowę w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą.
ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Polityka Środowiskowa.
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Częstochowa, dn. 24.01.2018 r.
Przewodniczący Komisji Przetargowej – P. Tadeusz Koch _________________
Sekretarz – P. Katarzyna Walenta _________________
Członek – P. Bogumiła Kaczorowska _________________
Członek – P. Paweł Trelowski

_________________

Członek – P. Grzegorz Niedzielski _________________

Zatwierdzono

na

posiedzeniu

Zarządu

Przedsiębiorstwa Wodociągów

i

Kanalizacji

Okręgu

Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, w dniu _____________________
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