
f
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ISO_9001

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

E I b i .

. telefon +48 55 23 07 105
w ą g U Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie faks +48 55 23 07 103

VIII wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 e-mail epwik@epwik com p1
Wysokość kapitału zakładowego: 108 794 000 PLN www http://www.epwik.com.ra

36O/....d!9l /2017 Elbląg, dnia ..O 06.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

w przetargu nieograniczonym na dostawę środków czystości

1. Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty na dostawy środków

czystości na warunkach opisanych poniżej.

2. Przedmiot zamówienia, wymagania dotyczące realizacji i warunki umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości. Asortyment oraz

przewidywane zapotrzebowanie określono w formularzu cenowym będącym załącznikiem do siwz.

2. Waga / pojemność / ilość w opakowaniu oferowanych produktów (z wyłączeniem poz. 24÷27 - środki

bhp dla pracowników) mogą być inne, lecz nie większe niż O 50%, od wskazanych przez

Zamawiającego w formularzu jw. W takiej sytuacji waga / pojemność / ilość w opakowaniu (kolumna

2) w formularzu cenowym powinny być przez Oferenta poprawione, a ilość produktu (kolumna 3)

ustalona tak, by ogólna wielkość zamówienia odpowiadała potrzebom Zamawiającego. Na przykład:

jeżeli dla poz. 11 (mleczko do czyszczenia Cif) Oferent proponuje zamiast opakowania 700 ml

opakowanie 500 ml, stosowną poprawkę nanieść należy w kolumnie 2, a w kolumnie 3 wpisać ilość

właściwą: 70 szt. (700ml*5oszt./500m1=7oszt.).

3. Zamawiający zastrzega, że określone w formularzu cenowym ilości są wielkościami szacunkowymi i

Dostawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie za faktycznie dostarczone artykuły.

4. Termin wykonania zamówienia — 2 lata od daty zawarcia umowy.

5. Zapłata — w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

6. Szczegóły dot. realizacji zamówienia zawiera załączony wzór umowy. Wzór umowy nie podlega

negocjacjom - złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień umowy

przez Oferenta. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych

we wzorze.

3. Opis przygotowania oferty:

1. Ofertę i formularz cenowy należy złożyć na wzorach stanowiących załączniki do niniejszej siwz.

2. Ofertę oraz formularz cenowy 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.

W przypadku spółki cywilnej ofertę podpisują wszyscy wspólnicy lub osoby upoważnione na podst.

pełnomocnictwa lub umowy spółki.

3. Pełnomocnictwa o których mowa w ppkt 2 należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej

przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie zgodności

kopii przez osobę upełnomocnioną). Jeżeli umocowanie wynika z umowy spółki cywilnej, to kopię tej

umowy należy dołączyć do oferty (potwierdzoną za zgodność z oryginałem” przez osoby

umocowane).
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4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do

Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem

Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „środki czystości — oferta”. Zamawiający nie bierze

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku

niedokonania zalecanego oznakowania.

4. Sposób obliczenia ceny oferty:

1. Cenę oferty stanowi suma iloczynów cen jednostkowych produktów i ich przewidywanej ilości,

powiększona o należny podatek VAT — cena winna wynikać z kalkulacji w formularzu oferty.

2. W cenach jednostkowych artykułów zawrzeć należy wszystkie koszty związane z należytym

wykonaniem zamówienia (w tym m.in. koszty dostawy artykułów do Zamawiającego).

UWAGA:

Ceny określone w formularzu oferty nie będą zmienione w pierwszym roku obowiązywania umowy.

Ewentualna zmiana cen w drugim roku może nastąpić na warunkach określonych w 2 pkt 2 umowy.

5. Inne postanowienia:

1. 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.

2. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,

• w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

• nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

• dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty)

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: Beata Adamkiewicz

tel. 552307432 (sprawy formalne), Danuta Kutko tel. 552307440 (sprawy merytoryczne).

4. Oferty należy składać w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu

19.06.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. I 0:05 w pokoju nr 77. Oferty złożone po terminie

zwrócone zostaną Oferentom bez otwierania.

5. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych, częściowych lub z produktami innymi niż

wymienione w formularzu cenowym.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Oferentów 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.

7. Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży ważną ofertę z najniższą ceną.

6. O wyniku postępowania powiadomieni zostaną wszyscy Oferenci. Wybranemu Wykonawcy

wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie

wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert.

9. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszystkie koszty związane z jej przygotowaniem.

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2764 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez poda7 przyczyn.
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