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sPEcYFlKACJA lsToTNYcH WARUNKoW ZAMóWIEN|A (siwz)
w przetargu nieograniczonym na dostawę wodnego roztworu siarczanu (VI) żelaza (lll)

Zamawiający:
E|b|ąskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana|izacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoŚcią
zaprasza do złoŻenia oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę roztworu wodnego siarczanu
(V|) Że|aza (|||) d|a oczyszcza|ni Ścieków przy u|. Mazurskiej 47 w E|b|ągu.

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa koagu|antu: siarczanu (V|) zelaza (|||) d|a potrzeb

oczyszcza|ni Ścieków w E|b|ągu.

2. Przewidywana i|oŚc koagulantu wynosi ok. 900 ton. Rzeczywista i|oŚć wynikac będzie z bieŻących
potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci tylko za |aktycznie dostarczony koagu|ant - Dostawcy
nie będzie przystugiwało odszkodowanie z tytułu ewentua|nej roŻnicy pomiędzy i|oŚcią przewidywaną
a f aktycznie zakupioną przez Zmawiającego.

3. Zastosowanie: Siarczan (Y|) Że|aza (|l|) stosowany jest w procesie chemicznego usuwania fosforu
ze ścieków.

4. Skład chemiczny i wtaŚciwości:
- wzór chemiczny: Fe2(Soa)3
. postać: roztwór wodny ok.42o/"

- temperatura krzepnięcia ok. - 35oC
- gęstoŚć w 2ooO: 1,5o - 1,58 g/cm3

- Że|azo ogólne: 1 1 ,6 + 13,0o/o

- Że|azo Fez*: o,2 + o,7o/o

- pH: ok. 1

5. ZamawiĄący zastrzelga sobie prawo kontro|i |aboratoryjnej jakoŚci dostarczanego towaru, a w razie
stwierdzenia jego nizszych parametrów niŻ zadek|arowane, do jego wymiany na produkt

o pa ram etrach wymag an y ch pr zez Zamawi ające go.

3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia, warunki umowy:
1. Termin realizacji:od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

2. Miejsce dostawy . Zakład oczyszcza|ni Ścieków w E|b|ągu, ul. Mazurska 47.

3. Dostawy następowac będą partiami (po ok. 24 |ony), po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego,
z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem Dostawcy.

4' Koszt transpońu pokrywa Dostawca.
5. KaŻda pańia zamówienia musi posiadać aktua|ne Świadectwo Kontro|i JakoŚci producenta.
6. KaŻda partia zamówienia fakturowana będzie odrębnie, według i|oŚci dostarczonego koagu|antu.
7, Zapłata nastąpiw ciągu 14 dniod daty otrzymania faktury przezZamawiającego.
8. Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach okreŚlonych w zatączonym wzorze

umowy. Wzór umowy nie pod|ega negocjacjom - złoŻenie oferty W postępowaniu jest jednoznaczne

z przyjęciem postanowień umowy przez oferenta.
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4. opis przygotowania ofeńy:
1 . ofertę na|eŻy złoŻyc na formu|arzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwz.
2. Do ofefty dołączyc na|eży Wymagane postanowieniamisiwz załączniki i dokumenty.
3. ofertę oraz Wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centra|nej ewidencji i informacji o dziatalnoŚci
gospodarczej) |ub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez
takie osoby. Pełnomocnictwo na|eŻy złoŻyc z ofertą w orygina|e |ub kopii poŚwiadczonej przez
notariusza (w przypadku petnomocnictwa ogó|nego dopuszcza się poŚwiadczenie kopii przez osoby
upetnomocnione).

4. Załączniki składane w formie kopii dokumentów na|ezy potwierdzic ,,za zgodnoŚć z oryginałem''.
Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt.3.

5' ZłoŻone na dokumentach parafy na|eiy dodatkowo opatrzyc pieczątką identyfikującą osobę
lub czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

6. Poprawki w ofercie muszą byc czyte|ne i parafowane przez osoby podpisujące ofeńę.
7. Jezeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające takie informacje na|eŻy

wydzie|iĆ i odpowiednio oznaczyc.
5. ofertę na|eŻy ztoŻyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego

z dopiskiem Dziat obsługi K|ienta, opatrzonym nazwą i doktadnym adresem oferenta i dodatkowo
oznakowanym: ,,koagulant siarczan (VI) że|aza (lll) . ofeńa''. ZamawiĄący nie bierze
odpowiedzia|noŚci za złe skierowanie przesytki i jel przedterminowe otwarcie w przypadku
nie dokonania zalecanego oznakowania.

Warunki Wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie oraz sposób dokonania oceny
ich spełnienia:
1 ' o zamówienie mogą ubiegac się oferenci, którzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniającejjego rea|izację,
b) w stosunku do których nie otwarto |ikwidacji |ub których upadłości nie ogłoszono,
c) nie za|egają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne oraz z podatkami,
d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, W tym: wykazą się zrea|izowaniem w ciągu

ostatnich trzech |at (przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu), co najmniej
2 dostaw koagulantu - siarczan (Vl) zelaza (lll), nie mniejszych niz 9OO ton kaida,

e) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdoInymi do wykonania zamówienia.
2. W ce|u potwierdzenia spełnienia warunków udziatu w przetargu oferent sktada oświadczenie i wykaz

dostaw (w formularzu oferty) oraz dołącza dowody (poświadczenia, referencje), Że dostawy
wymienione w wykazie wykonane zostały na|eżycie.

Zawańość ofeńy (dokumenty wymagane):
'1. wypetniony i podpisany formularz oferty,

2. stosowne petnomocnictwo (opisane w pkt 4'3, jeŻe|i ofer.tę podpisują osoby inne niz uprawnione,
ujawnione w KRS lub CEIDG)

3. specyfikacja techniczna i karta charakterystyki oferowanego produktu,
4, poŚwiadczenia, referencje o których mowa w pkt 5.2.

Brak któregokolwiek z dokumentów jw. lub złoŻenie dokumentu W niewtaściwej formie
(np. niepodpisanego |ub niepoświadczonego ,,Zd zgodność z oryginałem'' przez osoby
upoważnione) spowoduje odrzucenie oferty'

5.

6.

2



7.

L

Sposób obIiczania ceny ofeńy:
1. Cena oferty jest i|oczynem przewidywanej i|oŚci koagulantu i jego ceny jednostkowej powiększonym

o na|ezny podatek VAT - winna wynikac z ka|ku|acji w formu|arzu ofeńy.
2. W cenie jednostkowej koagu|antu zawrzec naIezy wszystkie koszty związane zrea|izacjązamówienia

(w tym koszty dostawy koagu|antu). Cena ta nie u|egnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

Termin i miejsce sktadania ofert, otwarcie ofert:
1. oferty na|eŻy sktadac do dnia 07.o9.2o17 r. do godz. 10:00 W Dzia|e obstugi K|ienta

Zamawiającego. otwarcie ofert nastąpi o godz. 1O:O5 w siedzibie Zamawiającego, pok' 17.
2. ofefty złoŻone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

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

z zas|rzeŻeniem, Źe d|a oferty i sktadanych z nią dokumentów Wymagana jest forma pisemna.
2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: Maciej Bie|ecki te|.55 2307260

(sprawy merytoryczne), Beata Adamkiewicz tel. 55 2307432 (sprawy formalne).
3. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty w językach obcych składac naleŻy

z tłumaczeniami na język po|ski poŚwiadczonymi przez oferenta.
4, W toku badania ofer1 Zamawiający moze wezwać oferentów do ztozenia wyjaŚnień dot' treŚci oferty,

spełnienia przez Oferenta warunków udziału W postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot
zamówienia oczekiwań Zamawiającego a takze do uzupełnienia oferty i dokumentów.

5. Jedynym kryterium oceny ofeń jest cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego
negocjowania ceny koagu|antu z wybranym Dostawcą.

6. o wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy oferenci ubiegający się o zamówienie.
Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeze|i Wykonawca, którego
ofeńa została wybrana, uchy|i się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający moze
wybraĆ of e rtę naj ko rzystn iejszą spoŚ ród pozostałyc h of e ń.

7 ' ZamawiĄący nie dopuszcza otert wariantowych.
8. oferenci pozostają związani otertąprzez 30 dni od uptywu terminu składania ofert.
9. oferent składa jedną ofertę i ponosi wsze|kie l(oszty związane z jej przygotowaniem.
10. Zgodnie z ar|. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2oO4r. Prawo zamówień pub|icznych

(Dz. U. z 2015 r' poz. 2146 ze zm') do zamówienia nie stosuje się przepisóW uslawy'
1 1. ZamawiĄący zas|rzega sobie prawo uniewaznienia postępowania bez podania przyczyn'

Załączniki:

1. Wzór umowy

2. Formularz oferty
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