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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

1. Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym.

2. Przedmiot, wymagania dot. realizacji zamówienia, postanowienia umowy:

7. Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie oraz przeprowadzanie przeglądów eksploatacyjnych

separatorów i osadników na miejskiej sieci deszczowej w Elblągu w latach 2077 i 2018.

2. W ramach usługi Wykonawca dokona każdorazowo:

a) Usunięcia zgromadzonych w każdym z separatorze związków ropopochodnych, osadu i wody,

b) Wyciągnięcia sekcji żaluzjowych i ich oczyszczenia,

c) Oczyszczenia i osuszenia poszczególnych komór separatora,

d) Innych prac konserwatorskich, niezbędnych do prawidłowego działania separatora,

e) Zamontowania sekcji żaluzjowej,

f) Transportu odpadów do neutralizacji,

g) Unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych,

h) Napełnienia separatora czystą wodą, do przelewu na wylocie,

i) Usunięcia zawartości odrębnych osadników,

j) Uporządkowanie terenu wokół miejsca pracy,

k) Przeglądu eksploatacyjnego separatorów i osadników,

1) Sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją separatora i odbiorem odpadów

niebezpiecznych (wymaganych prawem) i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu.

3. Wykaz zespołów podczyszczających zawiera załącznik do siwz - Formularz cenowy (będący

równocześnie, po uzupełnieniu załącznikiem do oferty Wykonawcy).

4. Łączna przewidywana ilość odpadów do usunięcia w jednym cyklu wynosi ok. 40,0 m3.

5. Wymagany termin wykonania prac — trzy cykle w okresie obowiązywania umowy:

1) czyszczenie pierwsze w ciągu 1 miesiąca od daty zawarcia umowy,

2) kolejne—w I półroczu 2078 r. (do 31 .05.2018 r.),

3) ostatnie—w II półroczu 2018 r. (do 31.10.2018 r.)

6. Zgodnie z art. 3 ust. I pkt 32 ustawy o odpadach Wykonawca, jako podmiot świadczący usługę

czyszczenia urządzeń i zbiorników, będzie ponosił odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami.
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7. Na Wykonawcy ciążą wszelkie wynikające z ustawy obowiązki. Wykonawca zobowiązany jest

w okresie umowy posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

oraz na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie odpadu objętego

zamówieniem albo korzystać z usług podmiotów, posiadających takie zezwolenia.

8. Zamawiający umożliwi zainteresowanym Oferentom dokonanie wizji na obiektach (do kontaktu:

p. Walery Szyszko, tel. 55 2307480 lub Wojciech Drawert, tel. 55 2307282).

9. Gwarancja — 12 miesięcy na każdą usługę.

10. Z wybranym Wykonawcą 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.

3. Opis przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwz.

2. Do oferty dołączyć należy wymagane postanowieniami siwz dokumenty.

3. Ofertę oraz wszystkie wymagane 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 kopii przez osoby

upełnomocnione).

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: „czyszczenie separatorów - oferta”. Zamawiający nie bierze

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie

dokonania zalecanego oznakowania.

4. Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty winna wynikać z kalkulacji sporządzonej w formularzu oferty:

Cena oferty = (suma wierszy 1÷19 x 3) + VAT.

2. Cena usługi jednokrotnego czyszczenia zespołu podczyszczającego [komplet: separator +

osadnik(i)] ustalona w formularzu cenowym będzie kwotą ryczałtową i nie ulegnie zmianie w okresie

obowiązywania umowy.

3. W cenach usług skalkulować należy wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane

z należytym i kompleksowym wykonaniem zamówienia. Zamawiający nie przewiduje żadnych innych

płatności ponad ustalone w ofercie (z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w 3 pkt 3÷5

wzoru umowy).

5. Zawartość oferty (dokumenty wymagane):

7. Wypełnione i podpisane formularze oferty i cenowy,

2. Stosowne pełnomocnictwo (opisane w pkt 3.3, jeżeli ofertę podpisują osoby inne niż uprawnione,

ujawnione w KRS lub CEIDG)
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6. Inne postanowienia:

1. 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 z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunków Oferent składa oświadczenie (w treści formularza

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 26.06.2017 r. w Dziale Obsługi Klienta

Zamawiającego. Otwarcie nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17. Oferty złożone po terminie zostaną

zwrócone bez otwierania.

4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: sprawy formalne - Beata

Adamkiewicz (tel. 552307432), sprawy merytoryczne — Walery Szyszko (tel. 552307480) lub

Wojciech Drawert (tel. 552307282).

5. W toku badania 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 lub dokumentów.

6. Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

7. O wyniku przetargu zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Oferentowi wyznaczony zostanie o termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca,

którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

8. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

9. Oferent może złożyć w tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.

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

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

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

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

( Załączniki:

7. Wzór umowy

J 2. Formularz oferty

3. Formularz cenowy
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