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E|b|ąskie Przedsiębiorstwo Wodocią9ów i KanaIizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedziaInością

u|. Rawska 2-4,82-300 E|b|qg

Firma zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w o|sztynie
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018

Wysokość kapitału zakładowego: 109 330 500 PLN
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARU N KOW ZAMOWIEN lA (siwz)
w przetargu nieograniczonym na odbiór i przetwarzanie skratek (kod odpadu 19 0s 01)

Zamawiający:
E|b|ąskie Przedsiębiorstwo WodociągÓw i Kanalizacji SpÓłka z ograniczoną odpowiedzia|noŚcią
zaprasza do złozenia oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i przetwarzanie skratek
powstających na terenie oczyszcza|ni ŚciekÓw przy u|. Mazurskiej 47 w E|b|ągu.

Przedmiot i warunki realizacji zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i przetworzenie skratek, odpadu powstającego podczas

wstępnego oczyszczania ściekÓw. Kod odpadu 19 0B 01. Przewidywana i|oŚć powstających odpadow
ok. 250 Mg rocznie.

2' Skratki odbierane będą przez \ĄĄlkonawcę zZakładu Oczyszcza|ni ŚciekÓw przy u|. Mazurskiej 47
w E|b|ągu.

3. Wymagania dotyczące usługi:

a. Kontenery do gromadzenia odpadów zapewni Wykonawca. Wymagana pojemnośĆ kontenera
ijego gabaryty:

. pojemnośc kontenera do 12 m3, wymiary dostosowane do pomieszczenia w ktorym następuje
zrzut skratek: wys.2,90 m (wymiardo |eja zrzutowego), szer.4,10 m, długośc 5,60 m, wrota:

wys. 3,30 m, szer. 2,95 m.

b. Potrzebę Wywozu odpadow Zamawiający będzie zgłaszał z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem.

c. KaŻdy transport pod|ega wazeniu na uzgodnionej wadze samochodowej. \Ąkonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania kwitÓw wagowych Zamawiającemu.

d. Zbiorcze kańy przekazania odpadÓw sporządza Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu
miesiąca, ktÓrego dotyczą' Wykonawca zobowiązany jest zwrÓciÓ podpisane karty w terminie do
15.go dnia ko|ejnego miesiąca.

e. Z chwi|ą odbioru odpadow przez \Afukonawcę odpowiedzia|noŚc za gospodarowanie nimi przenosi

się na V[konawcę
4. Term in wykonania zamówienia : 21.01'2018 - 31'12.2019.
5. Warunki płatnoŚci - faktury zbiorcze wystawiane 1 raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca, płatne

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przezZamawiającego'

6. Z wybranym \A|konawcą zawarta zostanie umowa na warunkach okreŚ|onych w załączonymwzo|ze.
Wzór umowy nie pod|ega negocjacjom - złoŻenie ofeńy w przetargu jeEt jednoznaczne z przyjęciem
postanowień umowy przez oferenta.

3. opis przygotowania ofeńy:
1. ofeńę na|ezy złoŻyć na formu|arzq oferty, ktorego wzÓr stanowi załącznik do siwz.
2. Do ofeńy dołączyÓ na|eŻy Wymagane postanowieniami siwz załączniki i dokumenty.

E|b|ąg, dnia .tc.' f.2O17 r.
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3. ofertę oraz Wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania
oferenta (zgodnie z wypisem z właŚciwego Ęestru, centralnej ewidencji i informacji o działa|ności
gospodarczej) |ub inne, działające na podstawie stosownego pe,lnomocnictwa podpisanego przez
takie osoby. Pełnomocnictwo na|eiy złoŻyc z ofeńą w oryginale |ub kopii poŚwiadczonej przez
notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogÓ|nego dopuszcza się poŚwiadczenie kopii przez osoby
upełnomocnione).

4. Załączniki składane w formie kopii dokumentow na|eŻy potwierdzic ,,za zgodność z oryginałem''.
Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt.3.

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

6. Poprawkiw ofercie muszą być czyte|ne i parafowane przez osoby podpisujące ofeńę'
7. Jeze|i ofeńa zawieraĆ będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisow o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające takie informacje na|eŻy
wydzie|ić i odpowiednio oznaczyĆ'

5. ofeńę na|eŻy złoŻyĆ w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego
z dopiskiem Dział obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem oferenta i dodatkowo
oznakowanym: ,,skratki . ofeńa''' ZamawiĄący nie bierze odpowiedzia|noŚci za złe skierowanie
przesyłki ijej przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania za|ecanego oznakowania.

4. 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 i finansowej zapewniającejjego reaIizację,
b) w stosunku do ktÓrych nie otwańo |ikwidacji |ub ktÓrych upadłości nie ogłoszono,
c) nie za|egają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdo|nymi do wykonania zamówienia.
2. oferenci mogą ubiegac się wspÓ|nie o zamowienie, muszą wÓwczas ustanowić pełnomocnika do

reprezentowania w postępowaniu |ub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy
w sprawie zamÓwienia. Pełnomocnictwo na|eży złoŻyc z ofeńą w orygina|e |ub kopii poŚwiadczonej
przez notariusza.

3. Jeze|i oferent wykonując zamówienie będzie korzystał z usług podwykonawcÓw zobowiązany jest
w formu|arzu oferty określić częśc zamowienia, ktÓrą zamieza powierzyc podwykonawcy.

ocena spełnienia warunkÓw jw. dokonana zostanie na podstawie oświadczenia (w treŚci ofeńy) i dokumentów
wymienionych w pkt 5.3 SIWZ.

5. Zawartość ofeńy (dokumenty wymagane):
1. wypełniony i podpisany formu|az ofeńy,
2' stosowne pełnomocnictwa:

a) opisane w pkt 4.2 gdy ofeńa jest ofeńą wspÓ|ną,

b) opisane w pkt 3'3, jeze|i ofertę podpisują osoby inne nii uprawnione, ujawnione w KRS |ub

CEIDG,
3. zezwo|enia na prowadzenie działalności w zakresie transpońu 'odpadow oraz na prowadzenie

działa|noŚci w zakresie przetvitazania odpadÓw o kodzie odpadu objętego zamÓwieniem.

Brak któregokolwiek z dokumentów jw. lub złoŻenie dokumentu w niewłaściwej formie
(np. niepodpisanego lub niepoświadczonego ,,Z? zgodnośó z oryginałem'' przez osoby
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upoważn ione) spowod uje od rzucenie ofeńy.



6' Sposób obliczania ceny ofeńy:
1. W ofercie okreŚ|ic na|eŻy jednostkowy koszt odbioru iprzetworzenia 1 Mg skratek powiększony o

natezny podatek VAT.
2, W cenie na|eŻy zawrzec wszystkie koszty związane z na|eŻytym wykonaniem usługi (tj. zapewnienie

kontenerow na czas świadczenia usługi, podstawienie pustego kontenera, transpoń odpadów do
miejsca ich pzetworzenia, wazenie na uzgodnionej wadze, załadunek i rozładunek kontenera oraz
inne ponoszone przez \A!konawcę konieczne do komp|eksowego wykonania zamÓwienia).

3. oferent zobowiązany jest na etapie przygotowywania ofeńy zebraĆ wsze|kie informacje konieczne oo
rzete|nego usta|enia ceny - ZamawiĄący nie przewiduje iadnych innych płatnoŚci ponad usta|oną
w ofercie cenę.

7 ' Termin i miejsce składania ofeń, otwarcie ofeń:
1, ofeńy na|eŻy składac do dnia 04.01.2018 r. do godz. 10:15 W Dzia|e obsługi K|ienta

Zamawiającego. otwarcie ofeń nastąpi o godz. 10:20 w siedzibie ZamawiĄącego' pok. 17.
2. ofeńy złoŻone po terminie będą zwrocone oferentom bez otwierania'

8. !nne postanowienia:
1. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem |ub pocztą elektroniczną,

z zastrzeŻeniem, ze d|a oferty i składanych 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. W toku badania ofeń Zamawiający moze wezwać oferentow do złozenia wyjaŚnień dot. treŚci oferty,

spełnienia przez oferenta warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot
zamÓwienia oczekiwań ZamawiĄącego, a takze do uzupełnienia oferty idokumentÓw.

4' Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego
negocjowania ceny usługi z wybranym \AĄlkonawcą.

5. o wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy oferenci ubiegający się o zamówienle.
Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jezeli oferent, którego
oferta zostanie wybrana, uchy|i się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający moze
wybrac ofeńę naj korzystn iejszą spośrÓd pozostałych ofert.

6. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
7, oferenci pozostają związani ofeńąprzez 30 dni od upływu terminu sktadania ofeń.
B. oferent składa jedną ofertę i ponosi wsze|kie koszty związane z jĄ przygotowaniem.
9. Zgodnie z arl. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. Prawo zamÓwień pub|icznych

(Dz. U. z2017 r. poz: 1579 ze zm.) do zamowienia nie stosuje się przepisÓw ustawy.
10. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo uniewaznienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki

1. Wzór umowy

2. Formularz oferty
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