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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUN KÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

w przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na oczyszczenie poletek osadowych na
oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu z warstwy odwodnionego osadu.

2. Przedmiot i warunki realizacji zamówienia, postanowienia umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie poletek osadowych na oczyszczalni ścieków przy
ul. Mazurskiej 47 w Elblągu z warstwy odwodnionego osadu.

2. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2018 r.
3. Ogólna powierzchnia poletek wynosi 34 155,3 m2(44 kwatery o wymiarach ok. 484Dm x 16m).
4. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

a) usunięcie odwodnionego i osuszonego osadu odbywać się będzie ręcznie - zdjęty osad odkładać
należy na przesuwający się wzdłuż poletka przenośnik taśmowy. Osady z przenośnika

składowane będą na hałdzie wzdłuż zewnętrznej ściany pasma poletek. Za zgodą
Zamawiającego usunięcie osadu może odbywać się mechanicznie.

b) przewidywana ilość osadów do zdjęcia: około 15 000 m3. Minimalna ilość usuwanego osadu przy

sprzyjających warunkach atmosferycznych i zapewnieniu frontu robót przez Zamawiającego —
700 m3 tygodniowo.

5. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym wzorze

umowy. Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w postępowaniu 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. 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.

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

podstawie 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 złożyć z ofertą.

4. Jeżeli załącznikami do oferty są kopie dokumentów, należy potwierdzić je za zgodność
z oryginałem”. Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt.3.
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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: „poletka - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie
przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania zalecanego oznakowania.

4. Sposób obliczenia ceny

1. Cena oferty jest iloczynem przewidywanej ilości i ceny jednostkowej usunięcia 1 m3 osadu z poletka,
powiększonym o należny podatek VAT.

2. Cena jednostkowa usunięcia 1 m3 osadu musi zawierać wszelkie koszty ponoszone przez

Wykonawcę dla należytego wykonania zamówienia: wynagrodzenie zatrudnionych, zapewnienie im
środków bhp, w tym barakowozów, zabezpieczenie narzędzi do pracy (gable, kable zasilające

przenośniki taśmowe) i sprzętu (koparki gąsienicowej), ubezpieczenia, podatki, zysk i inne.

Uwaga:

Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości

usuniętego osadu i ceny jednostkowej ustalonej w sposób opisany w ppkt 2. Zamawiający nie przewiduje
żadnych innych, dodatkowych płatności.

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

ich spełnienia:

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,

- nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac o charakterze zbliżonym do
przedmiotu zamówienia,

- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunków Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty) oraz

dokumenty wymienione poniżej w pkt 6.3. Ocena spełnienia warunków przeprowadzona zostanie na

podstawie tych dokumentów i oświadczeń.

6. Zawartość oferty (dokumenty wymagane):

J. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. pełnomocnictwo I umowa spółki cywilnej (stosownie do treści pkt 3.2 i 3.3 siwz, jeżeli ofertę podpisują

osoby inne niż uprawnione),

3. aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert zaświadczenia:

a) Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach,

b) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) o niezaleganiu w opłacaniu składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

lub

potwierdzenie, że Oferent uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności Jw. albo wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Brak któregokolwiek z dokumentów jw. lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np.

niepodpisanego lub niepoświadczonego „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione)

spowoduje odrzucenie oferty.
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7. Termin i miejsce składania ofert, otwarcie ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 02.03.2018 r. do godz. 10:00w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 70:05w siedzibie Zamawiającego, pok. 17.
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść

zabezpieczenie służące pokryciu roszczeń Zamawiającego wynikających z niedotrzymania

postanowień umowy przez Wykonawcę, w tym niezrekompensowania Zamawiającemu ewentualnych

strat w mieniu (zniszczenia, koszty napraw, kradzieże).

2. Zabezpieczenie wnieść należy w pieniądzu w wysokości 2 000 zł (słownie dwa tysiące).

3. Zabezpieczenie (po potrąceniu ewentualnych roszczeń Zamawiającego) zostanie zwrócone w
terminie 15 dni od dnia wykonania umowy.

9. 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. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: Maciej Bielecki tel. 55 2307260

(sprawy merytoryczne), Beata Adamkiewicz tel. 55 2307432 (sprawy formalne).

3. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty,

spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu a także do uzupełnienia oferty

i dokumentów.

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

5. O wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca, którego

oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

6. Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane zjej przygotowaniem.

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

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

Załączniki:

1. Wzór umowy

2. Formularz oferty
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