
Ogłoszenie o sektorowym zamówieniu podprogowym, 

którego wa1tość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie a1t. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówie11 publicznych 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 28/30, 
86-300 Grudziądz 
Rzeczpospolita Polska 

NIP: 876-18-72-491; Regon: 870485618; KRS: 0000010351 
tel.: +48 (056) 450 49 O 1; faks: +48 (056) 450 49 34 
e-mail: mwio@mwio.pl ; http://www.mwio.pl 

II. Nazwa zamówienia 

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do 
mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych 

III. Tryb udzielania zamówienia 

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie przekracza 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie att. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie11 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. l Pzp, do jego 
udzielania nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

Zamówienie jest udzielane na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówie11 sektorowych 
(Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o. o. z dnia 27.02.2012 r. z późn.zm.), 
zwanego dalej Regulaminem (dostępny na stronie internetowej zamawiającego: 
www.bip.wodociagi.grudziadz.pl. 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. 

Podstawa prawna: § 20 Regulaminu, o którym mowa powyżej. 

IV. Sposób uzyskania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest nieodpłatnie na stronie 
internetowej Zamawiającego: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl w menu: Przetargi, 
zakładka: Zamówienia sektorowe podprogowe. 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (przez okres 12 miesięcy) odczynników 
chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz 
testów analitycznych do Laboratorium Centralnego MWiO sp. z o. o. zlokalizowanego 
w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 1 O w Grudziądzu. 

Zamówienie zostało podzielone na pięć części: 

Część I - Odczynniki chemiczne 
Część Il - Szkło laboratoryjne 
Część III - Materiały do mikrobiologii 
Część IV - Wzorce analityczne 
Część V - Testy analityczne 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak wyżej. Wykonawca może 

złożyć ofe1tę na wybraną przez siebie część zamówienia, na kilka części zamówienia lub 

wszystkie części zamówienia. 
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2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

33696300-8 Odczynniki chemiczne 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na pięć części zawiera załącznik nr I do 
SIWZ. 

Poszczególne pozycje w każdej częsc1 zamow1enia są niezbędne w prowadzonych przez 

zamawiającego badaniach laboratoryjnych dla zwalidowanych metod badawczych z zastosowaniem 

w/w odczynników laboratoryjnych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców 

analitycznych oraz testów analitycznych. Wymagania w odniesieniu do metod badawczych w tym 

obszarze, regulują odpowiednie normy oraz przepisy, które m.in. stawiają konkretne warunki 

dotyczące jakości, jaką muszą spełniać stosowane produkt ( odczynniki, wzorce analityczne). 

Wymagania w odniesieniu do użytkowania urządzeń i sprzętu określają producenci. W związku 

z powyższym, aby zachować ciągłość badań i powtarzalność wyników w aktualnie prowadzonych 

metodach badawczych z wykorzystaniem pierwotnie zastosowanego odczynnika, wzorca 

analitycznego bądź też sprzętu a także w celu uniknięcia powtarzania wykonanych już prac 

i uzyskanych wyników, Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje producenta i/lub 

numer katalogowy o wskazanym nr katalogowym - w celu doprecyzowania opisu przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez wykonawce równoważnych 

odpowiedników tynkowych dla asortymentu ujętego w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Warunki zamówienia 

I) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie (przez okres 12 miesięcy), według bieżących 
potrzeb zamawiającego. 

2) Miejsce realizacji zamówienia: Laboratorium Centralne MWiO sp. z o.o., zlokalizowane 
w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy ul. Curie-Skłodowskiej I O 

3) Sukcesywne dostawy następować będą staraniem wykonawcy, na jego koszt 
i ryzyko, w terminie do 20 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez 
zamawiającego, przy czym wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo potwierdzić 
przyjęcie zamówienia. Składanie zamówie11. i potwierdzanie ich przyjęcia następować będzie 
faksem lub pocztą e-mail. 

4) Wykonawca zapewni (na własny koszt i ryzyko) bezpieczny transport substancji 
niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1203) oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 201 I roku o 
przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1834). 

5) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, tj. produkty opisane w każdej części 
zamówienia były fabrycznie nowe. Termin ważności (przydatności) powinien wynosić: 
- w przypadku, gdy producent danego asortymentu określa datę ważności od 3 do 12 m-cy 

od daty produkcji, dostarczony zamawiającemu aso1tyment nie może być starszy niż 21 
dni od daty produkcji; 

- w przypadku, gdy producent danego aso1tymentu określa datę ważności od 12 do 24 m
cy od daty produkcji, dostarczony zamawiającemu aso1tyment nie może być starszy niż 
31 dni od daty produkcji; 

- w przypadku, gdy producent danego aso1tymentu określa datę ważności na 24 m-ce 
i więcej od daty produkcji dostarczony zamawiającemu asortyment nie może być starszy 
niż 2 m-ce od daty produkcji. 

Dla wszystkich odczynników, wzorców i materiałów odniesienia wymagany jest certyfikat 
jakości i katta charakterystyki (w języku polskim), które należy dostarczyć wraz z dostawą 

każdej partii towaru. Wszystkie wzorce muszą posiadać świadectwo akredytacji PCA 

i posiadać spójność pomiarową z Głównym Urzędem Miar. W przypadku, gdy nie ma na 



rynku wzorców ze świadectwem ce1tyfikatu PCA dopuszcza się wtedy świadectwa innych 
jednostek ce1tyfikujących. 

Wszystkie podłoża i odczynniki muszą być zgodne z PN EN lub ISO odpowiednio do 

zakresu wykonywanych bada11. bakteriologicznych oraz posiadać właściwe ce1tyfikaty. 

Do podłoży, szczepów wzorcowych i pozostałych materiałów do analiz bakteriologicznych 

wymagamy jest certyfikat jakości i katta charakterystyki (w języku polskim). Wymagane 

dokumenty należy dostarczyć wraz z każdą dostawą. 

Dla szkła miarowego klasy A wymagany jest ce1tyfikat jakości (w języku polskim), 

pozostałe szkło bez certyfikatu. Wymagane dokumenty należy dostarczyć wraz 
z każdą dostawą. 

6) Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko odbiór odpadów (opakowań po 

dostarczonych odczynnikach) w okresie trwania umowy i do 2 lat po jej wygaśnięciu, 

zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1863). Przekazanie pustych opakowań będzie 

potwierdzone kattą przekazania odpadu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia dla wszystkich części zamówienia: dostawy sukcesywne 
przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 

1. Zgodnie z § 12 ust. I regulaminu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy spełniają warunki dotyczące: 

I) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

W powyższym zakresie zamawiający nie precyzuje żadnych szczegółowych warunków. 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu 

i braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczeń i dokumentów 
opisanych w Dziale VII poniżej, według formuły spełnia/nie spełnia. 

VIII. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W zakresie wykazania, spełniania warunków, o których mowa w § 12 ust. I Regulaminu 
wykonawca przedkłada: 

I) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( oryginał), sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ [w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie muszą złożyć (podpisać) łącznie 
wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną lub (w ich imieniu) ustanowiony przez nich 
pełnomocnik. Oświadczenie złożone (podpisane) oddzielnie przez każdego z wykonawców 
składających ofertę wspólna jest możliwe jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia 
wszystkie warunki samodzielniej; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w § 13 ust. I regulaminu, wykonawca przedkłada: 
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I) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ [w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną]; 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofe1t, potwierdzony za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę [w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców oddzielnie]. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski 

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (lidera, pa1tnera 
wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu o udz ielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument ustanawiający pełnomocnika 
musi być przedłożony w ofercie w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie musi być złożone wraz 
z ofertą. Pełnomocnictwo powinno: 

1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres 
umocowania, 

2) wymienić wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 

3) być podpisane przez każdego z tych wykonawców na dokumencie pełnomocnictwa zgodnie 
ze sposobem reprezentacji 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o któ1ych mowa 
w pkt l. 

6. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1, zostanie wybrana, zamawiający może 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

X. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz 
z podaniem ich znaczenia 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez wykonawców 
niewykluczonych przez zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone 
przez zamawiającego 

2. Zamawiający zastosował jedno kryterium oceny ofert: Cena - waga 100% 

Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać ofe1ta 

jest równa wadze kryterium w procentach (100 pkt = 100%). 

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą 

z działania: 

Cn 
P = • I 00 

Cb 

gdzie: 
P - ilość punktów jakie otrzyma oferta 
Cn - najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofe1t (kwota brutto) 



Cb - cena badanej oferty (kwota brutto) 
l 00 - maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać ofe1ta 

3.Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 
punktów (zaoferuje najniższą cenę). 

4.Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofe1t dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w Grudziądzu, (86-300 Grudziądz) przy 
ul. Mickiewicza 28/30, sekretariat (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17.03.2017 
r. do godz. 12:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni świątecznych). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 
10, w dniu 17.03.2017 r. o godz. 12:30 

XII. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający upoważnia: 
l) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Przemysław Saucha - kierownik Laboratorium 

Centralnego, tel. 056/ 45 049 13; 
2) w sprawach formalno-prawnych: Agnieszka Ośka- tel. 056/ 45 049 13. 

Data publikacji: 09.03.2017 r. 
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