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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.  
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: 

 
Sukcesywną dostawę wapna palonego-mielonego, suchego, 

wysokoreaktywnego do potrzeb Zakładu Oczyszczalni Ścieków Piotrkowskich 
Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 

 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dostawy wapna palonego używanego 

do higienizacji osadów ściekowych w ilości 400 Mg. 
2. Specyfikacja jakościowa produktu: 

1) zawartość CaO - min. 92%, 
2) zawartość MgO - max. 2%, 
3) zawartość CO2 - max. 3%, 
4) reaktywność T60- max.- 3 min. 
5) zawartość NR + SiO2 - max. 2,5% 
6) granulacja: pozostałość na sicie 0,09 mm - max. 15% 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w 
zależności od potrzeb. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego 
roszczenie odszkodowawcze z tytułu sprzedaży mniejszej ilości wapna, niż 
określona w ust. 2.  

4. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do  31.12.2018 r. 
5. Dostawa wapna do Zakładu Oczyszczalni Ścieków  w Piotrkowie Trybunalskim,                   

ul. Podole 7/9 odbywać się będzie transportem samochodowym Wykonawcy na 
jego koszt. 

6. Dostawa przedmiotu zamówienia na wskazane miejsce w ciągu 72 godz.                           
od zgłoszenia telefonicznego. 

7. Dostawa i pneumatyczny rozładunek wapna do silosu o poj. 20 m3 należy do 
Wykonawcy i musi  odbywać się, zgodnie z wymogami Umowy Europejskiej. 
Wielkość jednorazowych dostaw ma wynosić max. do 15 Mg. 

8. Każdorazowo odbiór dostawy dokonywać będzie przedstawiciel Zamawiającego, 
zgodnie z wymienionymi niżej warunkami odbioru: 

1) Każda dostawa wapna musi posiadać: 
a) certyfikat jakości, 
b) świadectwo ważenia, 
c) specyfikację produktu pozostawioną w miejscu dokonania 

rozładunku dostawy. 
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9. Cena wapna palonego, suchego, wysokoreaktywnego, jest stała na czas trwania umowy i zawiera 
koszty dostawy do zamawiającego i pneumatycznego rozładunku  u zamawiającego. 

10. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy                     
w zależności od potrzeb Zamawiającego  transportem i urządzeniem rozładowczym Wykonawcy. 

11. Koszty załadunku, rozładunku i transportu ponosi Wykonawca. 
12. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz jakość 

dostarczanego wapna, zgodnie ze wstępną  specyfikacją  jakościową. 
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy, jej kompletność                        

i zgodność z zamówieniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie,                  
a będące następstwem niedotrzymania terminów dostawy, właściwości i jakości dostarczonego 
przedmiotu zamówienia. 

14. Wykonawca umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej – termin zapłaty 30 dni 
od daty otrzymania wystawionej faktury VAT. 

15. Wykonawca podczas realizacji dostaw będzie stosował wymogi ochrony środowiska,                           
w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej.  

 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Oferty należy SKŁADAĆ w: 

nazwa instytucji:  PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

miejscowość:        PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300 

ulica:                      UL. PRZEMYSŁOWA 4 (SEKRETARIAT) 

w terminie do dnia  12-07-2017 r. do godziny 09:00. 
     

 2.  Oferty zostaną OTWARTE w: 
nazwa instytucji:  PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

miejscowość:        PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300 

ulica:                      UL. PRZEMYSŁOWA 4 (Sala Konferencyjna) 

w terminie do dnia 12-07-2017 r. do godziny 10:00.   
 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 
złotych).   
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy:  
            Nr r-ku: 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402 
 
Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg nieograniczony na: 
„……………………………………………………………………………….” 
 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                     

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                     
(j.t. Dz.U.  z 2016 r., poz. 359). 
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UWAGA - Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy 
oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii 
dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie 
załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 
 
3. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona z postępowania                         
udzielenie zamówienia.   
  
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium                 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 
gdy zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zwrot wadium  

Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w §18 ust. 2 Regulaminu zamówień publicznych. 

5. Utrata wadium 

Wykonawca traci wadium w przypadkach, o których mowa w §18 ust. 1 Regulaminu zamówień 
publicznych. 
 


