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Zamawiaiący:.

Elb|ąskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

zaprasza do złozenia oferty w przetargu

oczyszcza|ni Ścieków.

E|b|ąg, ania '.08'.. O3'2O17 r.

i Kana|izacji Spółka z ograniczoną odpowiedzia|noŚcią

nieograniczonym na dostawy piasku i zwiru do Zaktadu

sPEcYFlKAcJA lsToTNYcH WARUNKóW zAMoWlENlA (siwz)

w przetargu nieograniczonym

1.

2. Przedmiot i warunki realizacji zamówienia, postanowienia umowy:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku ol2mm i żwiru 2/8mm do Zaktadu oczyszcza|ni

Ścieków przy u|' Mazurskiej 47 w E|b|ąg u z przeznaczeniem do uzupetnienia warstwy fi|tracyjnej
poletek osadowych.

2. Wymagania dla kruszyw:

a) piasek i zwir muszą byó płukane,

b) nie mogą być kruszone,

c) zawafiość kwarcu - piasek 70%

d) zawartośÓ frakcji podstawowej w piasku minimum 7Oo/o, ZaiWAńoŚć frakcji nadziaren i

podziarnem dla zwiru max 2Oo/o,

e) zawańośÓ pytów minera|nych do 1o/",

f) zawartość grudek g|iny - niedopuszcza|na.
Przewidywane zapo|rzebowanie wynosi: piasek - ok. 800 ton, zwir - ok. 500 ton. Zamawiający
zas|rzega, że potraeby mogą byÓ mniejsze - Dostawcy nie będzie wówczas przysługiwało
odszkodowanie z tytułu roŻnicy pomiędzy przewidywaną a faktycznie dostarczoną i|oŚcią
kruszywa.

Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego W okresie
od daty zawarcia umowy do 30.09.2017 r. Przewiduje się 4 dostawy piasku i 3 dostawy żwiru.
Zapłata - w ciągu 30 dniod otrzymania faktury przezZamawiającego.
Z wybranym Dostawcą zawarLa zostanie umowa na warunkach okreś|onych w załączonym
wzorze' Wzór umowy nie pod|ega negocjacjom - złoŻenie ofer1y w przetargu jest jednoznaczne
zprzyjęciem postanowień umowy przez oferenta. t

4.

5.

6.

3. Opis przygotowania oferty:
1. ofeńę na|eŻy złoŻyc na formu|arzu oferty, którego wzór stanowi zatącznikdo siwz.
2. ofertę oraz Wszystkie wymagańe załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o dziata|noŚci
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/ gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez

takie osoby.

W przypadku spótki cywi|nej ofeńę podpisują wszyscy wspó|nicy |ub osoby upoważnione na
podstawie pełnomocnictwa Iub umowy spotki.

Petnomocnictwa, o których mowa w ppkt 2 na|eŻy z|oŻyc z of eńą w orygina|e |ub kopii poŚwiadczonej

przez no|ariusza (w przypadku petnomocnictwa ogó|nego dopuszcza się poŚwiadczenie zgodności
kopii przez osobę upełnomocnioną).

Jeże|i umocowanie wynika z umowy spółki cywi|nej, to kopię tej umowy na|eŻy złoŻyć z ofertą'

Jeze|i załącznikami do ofeńy są kopie dokumentów, na|eiy potwierdzic je uZd zgodnoŚc
z oryginałem''' Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt 2.

ofertę na|ezy złoŻyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego
z dopiskiem Dział obsługi K|ienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem oferenta i dodatkowo

oznakowanym: ,,kruszywa na poletka . oferta''. Zamawiający nie bierze odpowiedzia|noŚci za złe
skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania zaIecanego

oznakowania.

4. Sposób obliczenia ceny
1' Cena oferty jest sumą i|oczynów cen jednostkowych kruszyw i ich i|ości, powiększoną o na|ezny

podatek VAT - Winna Wynikać z ka|ku|acji w formu|arzu oferty.

2. W cenach jednostkowych, obok cen kruszywa, zawzeÓ na|eŻy równiez koszty jego dostawy na
oczyszcza|nię ścieków pay ul. Mazurskiej 47 w E|b|ągu, wazenia (miejsce ważenia uzgodnione
zZamawiającym) oraz inne, ponoszone przez Dostawcę konieczne do nalezytego wykonania
zamówienia.

5. Warunkiwymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie:
o zamówienie mogą ubiegac się oferenci którzy:

. znajdują się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniającejjego wykonanie,

. W stosunku do których nie otwarto |ikwidacji |ub których upadłości nie ogtoszono,

. nie za|egają z podatkami, '

. nie za|egają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne

. posiadają niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,

. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

D|a potwierdzenia spełnienia ww. warunków oferent sktada oŚwiadczenie (treśc w formu|arzu oferty).

6. Zawańość oferty (dokumenty wymagane):
.1. wypełniony i podpisany formu|arz ofefty,

2' pełnomocnictwo / umowa spółki cywilnej (stosownie do treŚci pkt 3.2 i 3.3 siwz, jeze|i ofertę podpisują

osoby inne niz uprawnione),

3. koncesja na wydobywanie kruszywa (d|a złóŻ, z których pochodzą oferowane piasek i zwir),

Brak kóregokolwiek z dokumentóW iw. lub ztożenie dokumentu W niewłaściwej formie (np.

niepodpisanego lub niepoświadczonego ,,za zgodnośÓ z oryginałem'' ptzez osoby upoważnione)
spowoduje odrzucenie oferty.

7. Termin i miejsce składania ofeń, otwarcie ofert:

1. oferty na|eiy sktadać do dnia 21.o3.2o17 r. do godz. 10:00 w Dzia|e obstugi K|ienta Zamawiającego.
otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w siedzibie Zamawia1ącego, pok' 17.

2. oferty złoŻone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

4.
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/ 8. lnne postanowienia:

1. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem Iub pocztą e|ektroniczną,

z zas|rzeŻeniem, że d|a oferty i składanych z nią dokumentów Wymagana jest forma pisemna'

2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: Wiesław Janowicz
tel. 55 2307361 (sprawy merytoryczne), Beata Adamkiewicz tel. 55 2307432 (sprawy formalne).

3. W toku badania ofert Zamawiający moze wezwaĆ oferentów do ztozenia wyjaśnień dot' treŚci ofeńy,

spełnienia przez O|erenta warunków udziału W postępowaniu oraz spetnienia przez kruszlpta
wymagań Zamawiającego, a takze do uzupełnienia ofeńy i dokumentów.

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

5. o wyniku postęoowania zostaną poinformowani wszyscy oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Dostawcy Wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeze|i Dostawca, którego

oferta zostata wybrana, uchy|i się od zawarcia umowy w terminie Wyznaczonym, Zamawiający moie
wyb rac of eńę naj ko rzystn i ejszą spoŚ ród pozostałych of eń.

6. oferenci pozostają związani oferIąprzez 30 dni od upływu terminu składania ofert'

7 ' oferent sktada jedną ofertę i ponosi wsze|kie koszty związane z jej przygotowaniem.

8. Zgodnie z ar|' 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r' Prawo zamówień pub|icznych

(Dz. U. z 2015 r' poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

9' ZamawiĄący zastrzega sobie prawo uniewainienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Wzór umowy

2. Formularz oferty
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