
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH
STOSOWANYCH W PROCESIE

UZDATNIANIA WODY 
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 10936180000000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrzawska 9

1.5.2.) Miejscowość: Gorzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-432

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgkgorzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zgkgorzyce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH
STOSOWANYCH W PROCESIE
UZDATNIANIA WODY 
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3151ce4-4d15-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00282379/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24 13:48

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005839/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa związków chemicznych przeznaczonych do procesów technologicznych
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale XIII), zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID
postępowania).
2) Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:
przetargi@zgkgorzyce.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3)
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122535/01 z dnia 2021-07-21
2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach ul.
Wrzawska 9, 39-434 Gorzyce
inspektor ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej - iod@zgkgorzyce.pl;,
� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 16, art. 18 oraz art. 71 ustawy z dnia 11 września 2019
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 
� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 
� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
� posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
� nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.11.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022,
sukcesywnie wg zapotrzebowania, dostaw związków chemicznych przeznaczonych do
procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 
1. Sukcesywna dostawa związków chemicznych stosowanych w procesie technologicznym
uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w
Gorzycach, z dowozem na plac Zamawiającego
a) nadmanganian potasu, w opakowaniach hermetycznych o wadze około 30 litrów (25 kg ) , (w
ilości szacowanej 1900 kg) Produkt zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12672
lub EN 12672 

Zawartość KMnO4 - minimum 98,5 %
Woda – maksimum 0,5 %
Substancje nierozpuszczalne w wodzie – maksimum 1,00 %
Postać i wygląd : produkt stały w formie kryształów o barwie ciemnopurpurowej lub brązowawej .

b) podchloryn sodu niestabilizowany wartość aktywnego chloru min. 155 g/l roztwór uwodniony,
w pojemnikach o wadze do 35 kg
termin ważności od 7 do 30 dni 
zakrętki z odpowietrznikiem z plombą zabezpieczającą 
(w ilości szacowanej 30 000 kg)
c) siarczan glinu 17%, 3/8mm granulowany, workowany, worki o wadze 25 kg
(w ilości szacowanej 35 000 kg) termin ważności od dnia dostarczenia min 6 miesięcy 
d) w/w środki winny posiadać wymagane przepisami atesty PZH dopuszczające do stosowania
w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia, certyfikaty świadczące o jakości
dostarczanego środka i karty charakterystyki.
Osoba upoważniona do rozmów w sprawie środków chemicznych stosowanych przy uzdatnianiu
wody – Przemysław Świergul Kierownik Stacji Uzdatniania Wody, 
tel. 15 644 68 43.

2. Sukcesywna dostawa na potrzeby Oczyszczalni Ścieków
a) flokulanta, polielektrolitu kationowego służącego do odwadniania osadu ściekowego na prasie
taśmowej Firmy TECHINOX PBF-950/2, workowany o wadze do 30 kg, z dowozem na plac
Zamawiającego
- parametry fizyczne:
• wygląd zewnętrzny – proszek/granulat
• czas przechowywania produktu w temp. 5 – 300C – ok. 12 miesięcy
• czas trwałości roztworu - min. 1 dzień.
• ilość szacowana 500 kg
• flokulant musi posiadać wymagane przepisami certyfikaty świadczące, o jakości dostarczanego
środka i karty charakterystyki,
• środek flokujący powinien zostać dobrany na podstawie prób laboratoryjnych
przeprowadzonych na Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach, w uzgodnionym terminie, na koszt
Wykonawcy,
• Wykonawca powinien dokonać doboru flokulanta biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania
technologiczne na oczyszczalni i rzeczywistą charakterystykę osadów,
• Wykonawca winien uwzględnić doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania
przedmiotowego flokulanta w trakcie trwania umowy, badania laboratoryjne i asystę przy
próbach technologicznych, 
• flokulant powinien gwarantować łatwe odklejanie się od taśmy odwodnionych osadów i nie
powodować zaklejania się porów płótna filtracyjnego,
• osoba upoważniona do rozmów w sprawie doboru środków chemicznych 
- Beata Karbowniczek Kierownik Oczyszczalni Ścieków, tel. (15) 644 68 38
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b) związku chemicznego do likwidacji odorów na sieci kanalizacji ciśnieniowej
- parametry fizyczne
• gotowy roztwór 
• środek nie powodujący korozji 
• skuteczny w likwidacji odoru
• substancja łatwa w dozowaniu
• odporny na zamarzanie w okresie zimowym
• ilość szacowana ok. 1000 litrów

4.2.6.) Główny kod CPV: 24314100-9 - Nadmanganian potasu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24312220-2 - Podchloryn sodowy

24313123-9 - Siarczan glinu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny oraz czas realizacji zamówienia od momentu wysłania
zlecenia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00282379/01 z dnia 2021-11-24

2021-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,2) oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o
braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji,
jeżeli zmiana jest konieczna z powodu: 1) niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, przy czym fakt wystąpienia
niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie
przedmiotu umowy, klęski żywiołowej winien być udokumentowany2)przedłużającego się
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, za które
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,3)innych okoliczności, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności,
3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia
należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli nastąpi zmiana
ustawowejstawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia
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jest
możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, dalej"ofertę" wraz z
wymaganymi dokumentami za pośrednictwem"Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122535/01 z dnia 2021-07-21 2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach ul. Wrzawska 9, 39-434 Gorzyce inspektor ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej - iod@zgkgorzyce.pl;, 	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 16, art. 18 oraz art. 71 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;  	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 	posiada Pani/Pan: −	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; −	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; −	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  −	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 	nie przysługuje Pani/Panu: −	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



