Warszawa, 18.12.2015r.

Opis przedmiotu zamówienia

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji M. St. Warszawa w dz. Wawer zwany dalej
Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8
ustawy z 20 stycznia 2004 r PZP (t.j. Dz.U. z 2013 r. 907 ze zm.) na następujące środki:
1. Podchloryn sodu stabilizowany min 165g/l chloru aktywnego.
2.Płyn, stabilizowany, środek o działaniu bakteriobójczym oraz grzybobójczym, przeznaczony do
dezynfekcji wody w basenach kąpielowych za pomocą pompy dozującej
3. Korektor PH- (minus) płynny minimum 49% kwasu siarkowego- płynny środek do obniżania
wartości PH w wodzie basenowej za pomocą dozowania automatycznego
4. Koagulant
Płynny - środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości PH – do
automatycznego dozowania na bazie chlorku glinu
5. płynny wysokoskoncentrowany niepieniący szerokopasmowy preparat glonobójczy zawierający
minimum 30% amin czwartorzędowych, stosowany w basenach publicznych lub kąpielowych.
6. Tabletki DPD No.1 do pomiaru elektronicznego fotometrem BWT P15 Plus
7. Tabletki DPD No.3 do pomiaru elektronicznego fotometrem BWT P15 Plus
8. Solvent Sulfamic odkamieniacz do wytwornicy pary
9. Tabletki Phenol red Photometer do pomiaru elektronicznego fotometrem BWT P15 Plus
10 Tabletki – preparat chlorowy w tabletkach 20 gram do dezynfekcji wody basenowej o zawartości
aktywnego chloru minimum 90% (Ostatnio używany i zalecany - Tabletki CHEMOCHLOR T
20G)
11 Sól w tabletkach

Uwaga:
1. Wszystkie środki muszą posiadać terminy ważności do użycia co najmniej 3 miesięcy od
daty dostawy.
2. Podmiot składający ofertę powinien udokumentować istnienie na rynku przez co najmniej
trzy lata i załączyć referencje od odbiorców - wartość zamówień powyżej 30 000,00,(czterdzieści tysięcy złotych) rocznie.

3. Wykonawca powinien się legitymować aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo
aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
potwierdzającym, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
oraz zawierającym imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
(wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej (zał. nr 1).
4. Nie dopuszcza się ofert częściowych.
5. Wykonawca przedstawi dokumentacje produktów chemicznych w tym biobójczych
zezwalające na obrót w/w środkami przez okres do 31.12.2016r.
6. Wykonawca powinien zapoznać się i zatwierdzić specyfikację warunków realizacji
zamówienia (zał. nr 2).
7. Formularz cenowy dla poszczególnych środków stanowi załącznik nr 3.
8. Formularz cenowy zbiorczy stanowi załącznik nr 4.
9. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
10. W okresie trwania umowy Wykonawca gwarantuje stałość cen. Ryzyko zmiany stawek
VAT obciąża wykonawcę, wyklucza się możliwość aneksowania umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych środków , których
zużycie uzależnione jest od ilości osób korzystających z obiektów OSiR.

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do wcześniej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania
oferty cenowej – w postaci oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez osobę uprawniona do podpisania oferty - zał nr 1.
2. Podpisana przez Wykonawcę specyfikacja warunków realizacji zamówienia – zał. nr 2.
3. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg załączonego
wzoru formularza ofertowego zał. 3 oraz formularza ofertowego zbiorczego zał. nr 4.
Ofertę wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres
kkurek@um.warszawa.pl Wawer napisem „ZAOPATRZENIE PŁYWALNI – UZDATNIANIE
WODY”
Zamawiający dokona zamówienia u Oferenta, który zaoferuje towar za najniższą cenę brutto.
Z poważaniem

