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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265179-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorzów Wielkopolski: Siarczan żelazowy
2021/S 100-265179

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kosynierów Gdyńskich 47
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Zachorska
E-mail: zamowienia@pwikgo.pl 
Tel.:  +48 957285950
Faks:  +48 957285955
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.gorzow.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_gorzow

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_gorzow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_gorzow
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 800 ton koagulantu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.
Numer referencyjny: ZP/3/2021/PL

II.1.2) Główny kod CPV
24313125 Siarczan żelazowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 800 ton koagulantu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków 
w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 158.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oczyszczalnia Ścieków, ul. Kostrzyńska 158, 66-400 Gorzów Wlkp.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 800 ton koagulantu żelazowego Oczyszczalni Ścieków w 
Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 158.
Skład fizykochemiczny i informacja o właściwościach preparatu:
• wzór chemiczny Fe2(SO4)3 + woda;

• skład chemiczny:
— siarczan (VI) żelaza (III): stężenie 35 – 50 %;
— siarczan (VI) żelaza (II): stężenie 0,1 – 1,5 %;
— siarczan manganu: stężenie poniżej 0,25 %;
• wartość pH: około 1;
• postać fizyczna: w normalnych warunkach ciecz;
• barwa: ciemnobrązowa;

• gęstość: 1 500 – 1 578 kg/m3;
• temperatura krzepnięcia około – 35 stopni C.
Preparat powinien odpowiadać kryteriom określonym powyżej jako dane fizykochemiczne.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Realizacja 
przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie wyłącznie na podstawie konkretnych zamówień 
Zamawiającego w ilościach podanych w zamówieniach składanych telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo przedmiot zamówienia w ciągu 3 dni kalendarzowych od 
daty złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar w cysternach, pojedyncza dostawa 
preparatu nie może być mniejsza niż 20 ton.
Dostawa i rozładunek przedmiotu zamówienia nastąpi staraniem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do 
Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 158, do wskazanego przez Zamawiającego zbiornika 
przeznaczonego na zamówiony preparat.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 488 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której 
mowa w art. 139 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 2019 ze zm.) – Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 (z wyłączeniem przesłanki, o 
której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp – w zw. z art. 393 ust. 4 Pzp), art. 108 ust. 1 pkt 2 (z wyłączeniem 
przesłanki, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp – w zw. z art. 393 ust. 4 Pzp), art. 108 ust. 1 pkt 3–6 
Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia – JEDZ.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda 
złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 
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płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ.
4. Dokumenty dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt IX.7–9 IDW, część I 
SWZ.
5. Forma i sposób złożenia ww. dokumentów zostały szczegółowo opisane w pkt IX.10–23 IDW, część I SWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych).
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są w dokumentach zamówienia, we wzorze umowy 
stanowiącym integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (część II SWZ). Wszelkie rozliczenia 
związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej) 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim 
umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia 
umowy. Udział w postępowaniu wspólników spółki cywilnej traktowany jest jako wspólne ubieganie się o 
udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których 
oferta zostanie wybrana, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia przedstawić 
Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszystkie istotne dla stron postanowienia uregulowane zostały w dokumentach zamówienia, we wzorze umowy 
stanowiącym część II SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2021

26/05/2021 S100
https://ted.europa.eu/TED

4 / 6



Dz.U./S S100
26/05/2021
265179-2021-PL

5 / 6

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i 
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_gorzow.
2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia akceptuje warunki 
korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod 
linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 
zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w Instrukcji składania oferty dla Wykonawcy
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4. Kompletna oferta musi zawierać:
1) formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego formularz nr 1 do IDW sporządzony pod 
rygorem nieważności w formie elektronicznej – zalecany 1 odrębny plik;
2) oświadczenie na formularzu JEDZ sporządzony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej – zalecany 
1 odrębny plik;
3) kartę charakterystyki oferowanego produktu sporządzoną pod rygorem nieważności w formie elektronicznej – 
zalecany 1 odrębny plik;
4) specyfikację techniczną oferowanego produktu sporządzoną pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej – zalecany 1 odrębny plik;
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby 
działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie, jeżeli w imieniu Wykonawcy, 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych, sporządzone pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej – zalecany 1 odrębny plik.
5. Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w sposób określony 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
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komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 
poz. 2452).
6. Ofertę można złożyć jedynie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/
wodociagi_gorzow.
7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego 
zamówienia publicznego zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. Zasady wprowadzenia zmian zostały określone w 
dokumentach zamówienia, we wzorze umowy część II SWZ.
9. Wszystkie istotne dla stron postanowienia uregulowane zostały w dokumentach zamówienia, we wzorze 
umowy, stanowiącym część II SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale IX ustawy Pzp. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506–578 
ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2021

26/05/2021 S100
https://ted.europa.eu/TED

6 / 6

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_gorzow
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_gorzow
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

