
Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 

KRS – RP nr 0000112520 
Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł 
REGON: 830337895 
NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 

 

 

OGŁOSZENIE   

O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
na dostaw ę siarczanu glinu 

 
ozn. sprawy: KZM/           /08       Tarnobrzeg, dn. 7 sierpnia 2008 r. 
 
Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu 
z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg; 
Telefon: (015) 823 22 95; Fax: (015) 823 31 24; 
E-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  KZM-09-08 

Adres strony internetowej, na której zamieszony będzie Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia: http://www.wodociagi.tarnobrzeg.pl 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa siarczanu glinu 17% o wzorze 
chemicznym Al2(SO4)3 * 14 H2O, granulacja grys 4-16 mm zwanego dalej 
towarem. 

1.2.  Towar będzie wykorzystywany do uzdatniania wody pitnej. 
1.3.  Wielkość dostawy  360 Mg w okresie jednego roku od daty podpisania 

umowy (faktyczna wielkość zamówienie może się różnić od planowanego w 
granicach ±10% wartości (ceny) ofertowej). 

1.4. Załadunek, transport i wyładunek towaru będzie odbywał się na koszt i 
staraniem wykonawcy 

1.5. Dostawy średnio co 2-3 tygodnie  
1.6. Wielkość jednorazowej dostawy 24 Mg 
1.7. Towar będzie dostarczany w workach 40-50 kg 
1.8. wg PKWiU: 24.13.31-53.00 siarczan glinu 
1.9. wg CPV: 24133123 siarczan glinu 

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

4.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania 



warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 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, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

4.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego Zamówienia.  
W szczególności Wykonawcy wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 dostaw, 
odpowiadających swoim rodzajem dostawą stanowiącym przedmiot 
zamówienia, o wielkości każdej z nich co najmniej 350 Mg. W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające, że 
dostawy te zostały wykonane należycie. 

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

6. spełniają warunki zawarte w siwz. 
7. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom 

określonym przez zamawiającego wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: 
7.1. atest uprawnionego podmiotu (np. Państwowego Zakładu Higieny) 

dopuszczający środek do stosowania przy uzdatnianiu wody pitnej 
7.2. kartę charakterystyki substancji (towaru) 
7.3. aktualną kartę produktu określającą właściwości użytkowe towaru z podaniem 

wartości uzyskanych w wyniku badań i wartości wymaganych normami. 
8. Kryteria oceny ofert: 

8.1. cena: waga 100% 
9. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert 
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie 

Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym. 
11. Termin składania ofert: 21 sierpnia 2008 roku godz. 1000. 
12. Termin publicznego otwarcia  ofert: 21 sierpnia 2008 roku godz. 1030. 
13.  Miejsce otwarcia ofert: Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1. 
14. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego 

są: 
14.1. w sprawach merytorycznych – Barbara Paradowska, Technolog 

Uzdatniania Wody, tel. (015) 823-21-93 w. 11 
14.2. w sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec – kierownik 

Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, tel. (015) 823-22-95 w. 32 
 
Tarnobrzeg, dn: 7 sierpnia 2008 r. 
     
Zatwierdzam treść SIWZ:     Antoni Sikoń – Prezes Zarządu 
      Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu 

                   ............................................................ 
              (podpis Kierownika zamawiającego) 


