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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.

poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

1. Zamawiający: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, tel. 552307105, faks 552307103,

e-mail: epwikepwik.com.pl

KRS 0000126018; kapitał zakładowy 108 794 000 zł; NIP: 578-00-02-1 57.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zaprojektowaniu, dostawie i montażu

kompletnej instalacji do dezynfekcji wody uzdatnionej przy użyciu dO2 na terenie obiektu Stacja Uzdatniania

Wody „Królewiecka” przy ul. Królewieckiej 223 w Elblągu.

I. Realizacja zamówienia obejmuje:

1. wykonanie dokumentacji technicznej instalacji dozowania dO2 (sanitarnej, elektrycznej, wentylacji

i AKPiA) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym pozwolenia na budowę (O ile

będzie wymagane), klauzuli w zakresie wymogów higienicznych i zdrowotnych, decyzji oceny

higienicznej wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny dla miasta i powiatu

Elbląg,

2. dostawę i montaż urządzeń i rurociągów instalacji dozowania dO2,

3. obsługę geodezyjną (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

4. wykonanie instalacji elektrycznych, połączeń ochronnych i AKPiA niezbędnych dla zasilania

urządzeń w energię elektryczną, sterowania procesem oraz realizacji pomiarów,

5. Wykonawca po zakończeniu robót przeprowadzi prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej

generatora oraz sporządzi protokoły z pomiarów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami prawnymi,

6. rozruch instalacji technologicznej zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, odbiór nastąpi

po 3 dobach bezawaryjnej pracy układu, na czas rozruchu i procesu odbiorowego reagenty

zapewnia dostawca,

7. opracowanie instrukcji eksploatacji instalacji oraz planu przeglądów, przekazanie DTR w języku

polskim,

8. szkolenie personelu obsługi,

9. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

10. uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich koniecznych uzgodnień dopuszczających instalację do

eksploatacji.

UWAGA:

Zamawiający usunie z pomieszczenia chlorowni zbędne instalacje i urządzenia przed przystąpieniem

Wykonawcy do prac. Dostosowanie zabudowy pomieszczenia pod projektowaną instalację leży po stronie

Wykonawcy.
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II. Charakterystyka SUW Królewiecka

SUW Królewiecka obecnie dostarcza ok. 10 000 m3/dobę i składa się z następujących elementów:

- dwukomorowego żelbetowego zbiornika kontaktowo — osadowego o objętości użytkowej Vu 378 m3 i

czasie retencji ca 30 min.

- pompowni wody 10, o wydajności 625 m3Ih

- filtrów pracujących w układzie li-stopniowym, ciśnieniowym (32 filtry).

- dwóch zbiorników retencyjnych, o pojemnościach 4900 m3 i 3200 m3

- woda ze zbiorników retencyjnych wypływa do miasta Elbląg grawitacyjnie oraz przez zestawy hydroforowe

11° o wydajności 450 m3/h w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Pompy 20 sterowane są automatycznie,

w oparciu o mikroprocesorowy sterownik poprzez bezstopniową regulację obrotów jednej pompy dla

utrzymania zadanego ciśnienia.

Stacja wyposażona jest w główny sterownik PLC GE RX3i realizujący zadania związane ze sterowaniem

pracą stacji oraz wizualizacją procesów z wykorzystaniem systemu SCADA.

Woda uzdatniona, przy zastosowaniu aktualnej technologii, spełnia wymogi PN oraz normy krajów

Unii Europejskiej. Stacja eksploatowana jest w oparciu o pozwolenie wodno-prawne wydane przez

Prezydenta Miasta Elbląga Nr ROŚ 6347 .29.2016 z dnia 24.07.2016 r. o wydajności Q max=11 520m3/dobę.

Wyniki badań wody uzdatnionej stanowią załączniki do SIWZ. Stan istniejący przedstawiają załączone mapy

oraz rzut obiektu.

III. Wymagania dotyczące instalacji:

7. Kompletnie wyposażony generator dO2 wraz ze zbiornikami reagentów należy zamontować w

pomieszczeniu obecnej chlorowni SUW Królewiecka.

Istniejące pomieszczenie chlorowni musi zostać przystosowane do nowej technologii dezynfekcji

oraz obowiązujących wymogów BHP i p.poż.

Zbiorniki reagentów transportowe i robocze należy umieścić w wannach zabezpieczających lub w

zbiornikach z podwójnym płaszczem. Zbiorniki robocze muszą być opomiarowane czujnikami

poziomu, natomiast wanny zabezpieczające wyposażone w czujniki wycieku. Pomieszczenie musi

być wyposażone w wentylację mechaniczną ze zwłoką otwarcia drzwi.

2. Instalację dozującą dO2 należy włączyć do istniejącego wodociągu grawitacyjnego DN500

pomiędzy trójnikiem łączącym wodociągi wychodzące ze zbiorników i przed rozgałęzieniem na

DN400 i DN300. Dozowanie dO2 odbywać się będzie w zależności od przepływu wody

uzdatnionej w zakresie od 40 do 700 (max 830) m3/h. Lokalizację układu pomiarowego należy

ustalić w dokumentacji projektowej, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia dozującego.

Punkt dozowania dO2 umieścić należy w szczelnej komorze zabudowanej na wodociągu

natomiast punkt pomiarowy stężenia dO2 należy zainstalować w miejscu istniejącego pomiaru,

wymieniając obecne urządzenie.

3. Szafę sterowniczą zlokalizować w chlorowni i wyposażyć w lokalny sterownik PLC Homer XL7e

informujący obsługę o stanach pracy, parametrach instalacji dozującej dO2 oraz realizujący

transmisję danych do sterownika głównego GE RX3i. W celu podtrzymania napięcia zasilania

obwodów sterowania, pomiarowych i systemu transmisji danych zastosować zasilacz buforowy

impulsowy 230/24yDC. Przewidzieć zewnętrzny, dostępny dla obsługi przełącznik serwisowy do

bezpiecznego włączania i wyłączania z pracy generatora. Zainstalować dwie kolumny

sygnalizacyjne ze wskazaniem stanu pracy lub alarmów- na zewnątrz budynku oraz na hali filtów.

4. Wszelki osprzęt oraz okablowanie wewnątrz powierzchni magazynowej i technologicznej należy

umieścić tak, aby nie miało kontaktu z odczynnikami chemicznymi. Z uwagi na właściwości

korozyjne odczynników chemicznych należy zminimalizować stosowanie części metalowych.
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W pomieszczeniu kable oraz przewody należy ułożyć w korytach siatkowych lub PCV odpornych

na czynniki chemiczne występujące w pomieszczeniu. Tras instalacji elektrycznych nie łączyć z

innymi instalacjami. Kanały kablowe poziome montować wierzchem „do góry”. Instalacje

sygnałowe i teletechniczne prowadzić w odległości 20 cm od instalacji energetycznych 230V i

24V.

5. Wszystkie obwody gniazdowe zabezpieczyć wyłącznikami różn icowoprądowymi oraz wyposażyć

w hermetyczne gniazda wtykowe serwisowe.

6. Instalację elektryczną 230V należy ułożyć z rozdzielni RGnn, przewidzieć ewentualny montaż

tablicy rozdzielczej z wyposażeniem.

7. Na etapie projektu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegóły programu, rodzaj i ilość

sygnałów, które należy udostępnić i wprowadzić w celu komunikacji do sterownika głównego GE

RX3i. Komunikację należy wykonać z wykorzystaniem łącza transmisji danych protokołu Modbus

TCP/IP. Zamawiający samodzielnie dostosuje program sterownika głównego GE RX3i oraz

systemu SCADA.

8. Sterownik PLC będzie prowadził diagnostykę statusu komunikacji, w przypadku jej braku

automatycznie zostanie zatrzymana praca generatora dO2.

9. Pomiędzy generatorem a sterownikiem głównym GE RX3i Zamawiający ułoży instalację

przeznaczoną do transmisji danych. Wykonanie pozostałych instalacji leży po stronie Wykonawcy.

10. Instalacja technologiczna i sterownicza powinna zostać tak wykonana, aby po krótkotrwałym

zaniku zasilania elektrycznego umożliwić samoczynny powrót do pracy generatorowi dO2 bez

udziału obsługi.

11. Całkowity przepływ chwilowy wody wyliczany jest w sterowniku głównym GE RX3i. Zamawiający

udostępni sygnał przepływu w protokole komunikacyjnym Modbus TCP/IP.

12. Wykonawca zostawi w szafce sterowniczej 20% rezerwy wolnej przestrzeni z przeznaczeniem na

późniejszą rozbudowę.

13. Pomieszczenie generatora C102 należy wyposażyć w detektor gazu. Sygnał alarmowy należy

włączyć w obwody sterowania oraz telemetrii. Wewnątrz i na zewnątrz budynku zainstalować

sygnalizatory optyczno — akustyczne (kolumna sygnalizacyjna). Sygnał z detektorów gazu musi

wyłączyć generator dO2 oraz włączyć wentylację mechaniczną obiektu.

14. W wannach zabezpieczających zbiorników zainstalować czujniki detekcji wycieku reagentów.

Zbiorniki robocze wyposażyć w czujniki poziomu oraz braku reagentów chemicznych.

15. Przewidzieć rotametr I rotametry do kontroli przepływu wody.

16. W części technologicznej umieścić stanowisko ze sprzętem ochrony osobistej dla dwóch osób,

gaśnicę, myjkę oczu, wymienić natrysk bezpieczeństwa inne wymagane w tego typu instalacjach,

17. Rozładunek reagentów powinien odbywać się przy pomocy pomp rozładunkowych z wlotem

umieszczonym na zewnątrz budynku, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób tam

przebywających i być w pełni automatyczny.

18. Wykonawca zaizoluje rurociągi w celu zaniechania skraplaniu w wyniku różnic temperatur.

19. Drzwi wejściowe (2szt.) do pomieszczenia generatora należy wyposażyć w zamki

elektromagnetyczne. Otwarcie drzwi wejściowych z zewnątrz będzie możliwe tylko po wykonaniu

cyklu pracy wentylacji mechanicznej oraz podczas braku sygnalizacji z detektorów gazu o

zagrożeniu wyciekiem.

20. W widocznych miejscach trwale oznaczyć znakami bezpieczeństwa BHP pomieszczenia oraz

instalacje technologiczne.

21. Dokumenty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
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IV. Dokumentacja projektowa musi obejmować:

1. Przystosowanie pomieszczenia magazynowo-technologicznego do warunków BHP wraz

z doprowadzeniem instalacji dozowania i pomiaru stężeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Podstawą wykonania robót będących przedmiotem SIWZ jest projekt prac wykonany przez

Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym.

3. Obliczenia na dobór generatora dO2, pojemności zbiorników magazynujących reagenty (na

okres 7 dni). Zbiorniki reagentów powinny zostać dobrane przy uwzględnieniu dopuszczalnej

dawki dO2 (zgodnie z przepisami prawa) i maksymalnego przepływu wody.

4. Projekty branży sanitarnej, AKPiA + elektrycznej i konstrukcyjnej niezbędne dla realizacji

przedmiotu zamówienia, instrukcję BHP.

5. Oświadczenie z informacją czy instalacja bądź jej elementy podlegają pod dozór UDT, jeżeli tak

Wykonawca jest zobowiązany do zarejestrowania urządzenia w UDT oraz dopuszczenia go do

eksploatacji u Zamawiającego.

6. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, dokumentów do zrealizowania zadania wraz z pozwoleniem

na budowę (o ile będzie wymagane) zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Dokumentacja musi być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.).

3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia — warunki umowy:

1. Termin wykonania zamówienia — do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin może ulec

przesunięciu jedynie w przypadku, gdy niezależnie od zaangażowania Wykonawcy wystąpią

obiektywne trudności związane z uzyskaniem przez Wykonawcę wymaganych opinii, uzgodnień,

decyzji. Zmiana terminu wymaga akceptacji Zamawiającego.

2. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli min. 36 miesięcy gwarancji.

3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi po wykonaniu umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania

faktury przez Zamawiającego,

4. 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.

5. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie do wykonanych programów

źródłowych sterowników i programowalnych urządzeń mikroprocesorowych. Wykonawca w dniu

odbioru przekaże Zamawiającemu na płycie DVD kopię kodu źródłowego wykonanych programów

oraz aplikacji wraz ze szczegółowym opisem i poda ewentualne hasła zabezpieczające.

4. Opis przygotowania oferty:

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

2. Do oferty dołączyć należy wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji załączniki i dokumenty.

3. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

Wykonawcy (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).
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4. Jeżeli załącznikami do oferty są kopie dokumentów, należy potwierdzić je za zgodność

z oryginałem”. Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt.3.

5. Poprawki w ofercie muszą być czytelne i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego

z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Oferenta i dodatkowo

oznakowanym: „instalacja do dezynfekcji - oferta”.

8. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie

w przypadku nie dokonania zalecanego oznakowania.

5. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie oraz sposób dokonania

oceny ich spełnienia:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

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) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oferent

zobowiązany jest skierować do wykonania zamówienia:

- projektanta oraz kierownika budowy posiadających/posiadającego uprawnienia budowlane

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie co najmniej sieci i

instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;

- osobę/osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne serii „E” uprawniające do obsługi,

konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci oraz do wykonywania prac

kontrolno-pomiarowych na stanowisku eksploatacji o napięciu do 1 kV oraz serii „D”

uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV oraz do

wykonywania prac kontrolno-pomiarowych na stanowisku dozoru o napięciu do 1 ky.

e) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poparte wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat

(przed upływem terminu składania ofert) co najmniej trzech instalacji do dezynfekcji wody

uzdatnionej przy użyciu CIO2 dla wydajności SUW nie mniejszej niż 300 m3/h.

2. Oferenci mogą ubiegać się wspólnie o zamówienie, muszą wówczas ustanowić pełnomocnika do

reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy

w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz

łączne kwalifikacje, wiedza i doświadczenie.

3. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu Oferenci mogą polegać na zasobach:

potencjale technicznym, finansowym, wiedzy, doświadczeniu, osobach itp. innych podmiotów. W takim

przypadku zobowiązani są wykazać Zamawiającemu, iż będą dysponować tymi zasobami trakcie

realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Oferentowi do

dyspozycji niezbędnych zasobów z informacją o sposobie uczestniczenia takiego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia (zakres, rodzaj wykonywanych czynności) należy dołączyć do oferty.

4. Oferenci ubiegający się wspólnie o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podmiot, który

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w ppkt 3 będzie ponosił solidarną

5



odpowiedzialność wraz z Oferentem za szkodę Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Ocena spełnienia warunków przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i
oświadczeń, jakie Oferent przedstawi i złoży z ofertą.

6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu Oferent składa oświadczenie (treść

w formularzu oferty) oraz dokumenty wymienione w pkt 6 SIWZ(poniżej).

6. Dokumenty wymagane (zawartość oferty):

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

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

3. uprawnienia i zaświadczenia kwalifikacyjne osób, o których mowa w pkt 5.1.d.,

4. wykaz wykonanych instalacji (jak w pkt 5.1 .e) zawierający informacje o zleceniodawcy, przedmiocie

zamówienia (lokalizacja, wydajność SUW), terminie wykonania,

5. referencje potwierdzające, że instalacje jw. wykonane zostały należycie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,

6. koncepcja instalacji dezynfekcji wody uzdatnionej przy użyciu dO2 wraz ze specyfikacją

proponowanych urządzeń oraz opisem obiektu magazynowo — technologicznego,

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepodpisanego lub

niepoświadczonego „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione) skutkować będzie odrzuceniem

oferty.

7. Sposób obliczenia ceny oferty:

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem zamówienia, w tym
koszty prac projektowych, robót budowlanych, dostawy, montażu i regulacji instalacji, szkolenia

pracowników, reagentów na czas rozruchu, obsługi geodezyjnej i inne związane z wykonaniem
instalacji. W cenie oferty uwzględnić należy również koszt przeglądów technicznych wykonywanych

w okresie gwarancji co najmniej 1 raz w roku (praca i dojazd serwisanta, materiały eksploatacyjne,

części szybko zużywające się).

2. Oferent zobowiązany jest na etapie przygotowywania oferty zebrać wszelkie informacje konieczne do

rzetelnego ustalenia ceny - Zamawiający nie przewiduje żadnych innych płatności ponad ustaloną

w ofercie cenę.

8. Kryteria oceny oferty:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów o następującej wadze:

- Cena -90%

- Gwarancja -10%

Ocena oferty odbywać będzie się w następujący sposób:

ilość punktów przyznanych ofercie = X1. 90 + X2 10, gdzie:

X1= stosunek najniższej oferowanej ceny wykonania zamówienia do ceny badanej oferty.

X2= okres gwarancji w badanej ofercie I najdłuższa gwarancja spośród ofert

9. Termin i miejsce składania ofert, otwarcie ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 06.03.2017 r. do godz. 10°°w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. io° w pokoju nr 17.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.
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10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przed

zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu

ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy przez Wykonawcę.

2. Wysokość zabezpieczenia ustala się na 70 % ceny (brutto) oferty.

3. Zabezpieczenie wniesione może być w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych lub

ubezpieczeniowych, z tym, że treść poręczeń i gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego.

4. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30 % zwrócone zostanie w ciągu

15 dni po upływie okresu gwarancji.

11. Inne postanowienia

1. W toku prowadzenia postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą

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

2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
- sprawy formalne - Beata Adamkiewicz, tel. 552307432,

- sprawy merytoryczne - Ireneusz Leszczyński, tel. 552307250.

3. Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty, spełnienia przez

przedmiot zamówienia wymagań Zamawiającego oraz spełnienia przez Oferenta warunków udziału

w postępowaniu a także do uzupełnienia oferty i dokumentów.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę ważną, najkorzystniejszą z punktu

widzenia przyjętych do oceny w pkt 8 kryteriów.

5. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci ubiegający się o udzielenie

zamówienia. Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli

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

wyznaczonym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

6. Jeżeli wybrana oferta będzie ofertą wspólną, Zamawiający może żądać złożenia umowy regulującej

współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Oferent może złożyć jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.

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

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania

przyczyn.

Załączniki:
Elbląskie Przedsiębiorstwomapy Wodociągów I Kanalizacji

2. wyniki badań Spółka z ogrankzoitą odpowedzialnocj - 7
(EPW1KSp.zo.o.) DREK1 I L” .wLbU

3. wzor umowy 82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4
4. formularz oferty tel. 55 230 71 05 fax 55 230 71 03 mgr ing. u zej Kurkku”icz

NIP 578-00-02-157 REGON 170172210

Elbląg, dnia ..Jf%.. 02.2017 r.
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