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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w przetargu nieograniczonym na zakup piasku

7. Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza zainteresowanych dostawców do złożenia oferty.

2. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup piasku różnoziarnistego 0 ÷ 4 mm w przewidywanej ilości

ogółem około 15 000 ton.

2. Zamówienie obejmuje załadunek piasku na podstawione przez Zamawiającego pojazdy.
3. Piasek przeznaczony jest do obsypywania i zasypywania rurociągów układanych pod drogami.
4. Wymagania: wilgotność piasku nie może przekraczać 15%, wskaźnik różnoziarnistości U3+5.

3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia — warunki umowy:
1. Termin wykonania zamówienia: 24.04.2017 r. + 24.04.2018 r.

2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego.
3. Odbiór piasku w dni robocze w godz. 7:00 ÷ 15:00. Inne terminy wymagają akceptacji Oferenta.
4. Samochody Zamawiającego obsługiwane będą w pierwszej kolejności. Łączny czas oczekiwania

na załadunek piasku nie przekroczy 15 minut.
5. Wskazane przez Oferenta miejsce odbioru piasku nie może być odległe o więcej niż 10 km od

siedziby Zamawiającego (ul. Rawska 2-4) lub 5 km od granic administracyjnych miasta Elbląga.
6. Zapłata — w ciągu 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym

wzorze. Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne
z przyjęciem postanowień umowy przez Oferenta.

4. Opis przygotowania oferty

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwz. W ofercie
wskazać należy miejsce odbioru piasku oraz źródło jego pochodzenia.

2. Do oferty dołączyć należy wymagane postanowieniami niniejszej siwz załączniki i dokumenty.
3. Ofertę oraz wszystkie załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

(zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego
przez takie osoby. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej
przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie
zgodności kopii przez osobę upełnomocnioną).

4. Jeżeli załącznikami do oferty są kopie dokumentów, należy potwierdzić je „za zgodność
z oryginałem”. Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt 3.

5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do
Zamawiającego, z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem
Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „piasek - oferta”.

REGON: 170172210 KONTO: Bank Millennium Spółka Akcyjna 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067 NIP: 578-OO-02-157



5. Sposób obliczenia ceny

1. Cena oferty jest iloczynem ceny jednostkowej piasku i przewidywanej ilości, powiększonym o
należny podatek VAT — winna wynikać z kalkulacji w formularzu oferty.

2. W cenie jednostkowej, obok ceny kruszywa, zawrzeć należy również koszt jego załadunku na
pojazdy Zamawiającego oraz inne nakłady, ponoszone przez Dostawcę konieczne do należytego
wykonania zamówienia.

6. Dokumenty bezwzględnie wymagane - zawartość oferty

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. koncesja na wydobywanie kruszywa (dla złoża, z którego pochodzi oferowany piasek),

3. wyniki badań laboratoryjnych oferowanego piasku,

4. stosowne pełnomocnictwo (opisane w pkt 4.3, jeżeli ofertę podpisują osoby inne niż uprawnione,
zgodnie z KRS lub CEIDG).

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (niepodpisanego lub
niepoświadczonego „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione) spowoduje odrzucenie oferty.

7. Inne postanowienia

1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
b) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

c) nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do

wykonania zamówienia.

Spełnienie warunków Jw. Oferent potwierdza oświadczeniem (w formularzu oferty).
2. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną

z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest forma pisemna.

3. Oferty należy składać do godz. 10:00 w dniu 31.03.2017 r. w Dziale Obsługi Klienta
Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1 0:05 w pokoju nr 17. Oferty złożone po terminie

będą zwrócone Oferentom bez otwierania.

4. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień dot. treści
oferty, spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez

przedmiot zamówienia oczekiwań Zamawiającego, a także do uzupełnienia oferty i dokumentów.

5. Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.
6. O wyniku przetargu zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Oferentowi wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Dostawca,
którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszystkie koszty związane zje] przygotowaniem.

9. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. wzór umowy

2. formularz oferty
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