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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

w przetargu nieograniczonym

7. Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

zaprasza do złożenia oferty na dostawy podchlorynu sodu przeznaczonego do dezynfekcji wody pitnej.

2. Przedmiot zamówienia, wymagania dotyczące wykonania, warunki umowy:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy podchlorynu sodu NaCIO (roztwór wodny,

jasnożółty) dla potrzeb dezynfekcji wody zdatnej do spożycia, o zawartości aktywnego chloru min.

150 gil, trwałość produktu -28 dni od daty produkcji.

2. Termin realizacji zamówienia — 1 rok od daty zwarcia umowy.

3. Przewidywane zapotrzebowanie na produkt w okresie umowy wyniesie około 12 000 kg. Dostawcy

przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane dostawy.

4. Dla dostarczanego produktu jw. Oferent zobowiązany jest posiadać:

a) aktualny atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie — PZH zezwalający na

stosowanie go do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

b) aktualną kartę charakterystyki produktu chemicznego zgodnie z obowiązującym

Rozporządzeniem REACH,

c) deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi

wystawioną przez producenta,

d) świadectwo jakości produktu,

e) aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane na podstawie ustawy z dnia

9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz.122 z późn. zm.).

5. Miejsce dostawy - ujęcie wody Szopy” w miejscowości Karczowiska Górne, gm. Gronowo Elbląskie.

Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godzinach 8:00 — 12:00.

6. Podchloryn sodu dostarczany będzie przez Dostawcę w kontenerach o pojemności 7000 litrów

(pojemnik musi być oznakowany etykietą w języku polskim oraz znakami zgodnie z wymogami

przepisów w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowanie substancji i mieszanin chemicznych).

7. Do każdej partii towaru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo kontroli jakości.

8. Opróżniony przez pracowników Zamawiającego kontener zwrócony będzie Dostawcy w dniu

dostawy.

9. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, orientacyjnie raz na

miesiąc, na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie z co najmniej 2 dniowym

wyprzedzeniem.

10. Dostawy produktu muszą być realizowane przez uprawnione osoby, środkami transportu

przeznaczonymi do przewozu niebezpiecznych środków chemicznych, spełniającymi przepisy ADR.

11. Każda partia zamówienia fakturowana będzie odrębnie. Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od daty

otrzymania faktury przez Zamawiającego.

72. Z wybranym Dostawcą 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.

REGON: 170172210 KONTO: Bank Millennium Spółka Akcyjna 66 1160 2202 0000 00006191 3067 NIP: 578-00-02-157



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 zgodności kopii

przez osobę upełnomocnioną).

4. Załączniki do oferty będące kopiami dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem”.

Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt 3.

5. Podpisy skrócone należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub czytelnie

napisanym imieniem i nazwiskiem.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski,

sporządzonymi i poświadczonymi przez Oferenta,

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: „podchloryn sodu - oferta”. Zamawiający nie bierze

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku

niedokonania zalecanego oznakowania.

4. Sposób obliczenia ceny oferty:

1. Cena oferty jest iloczynem przewidywanego w okresie obowiązywania umowy zapotrzebowania na

produkt i jego ceny jednostkowej, powiększonym o należny podatek VAT — winna wynikać z

kalkulacji w formularzu oferty.

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym koszty

dostawy). Określona w ofercie cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

5. Warunki, które muszą spełniać Oferenci ubiegający się o zamówienie oraz informacje i

dokumenty służące potwierdzeniu spełnienia tych warunków.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie;

b) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono;

c) nie zalegają z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;

d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, poparte wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu co najmniej dwóch dostaw

podchlorynu sodu nie mniejszych niż 10 000 kg z przeznaczeniem do dezynfekcji wody pitnej.

Przez dostawę rozumie się sukcesywne dostarczanie produktu w ramach jednej umowy albo

dostarczanie produktu realizowane jako zamówienia o charakterze ciągłym lub okresowym.

Dostawy jw. muszą być zrealizowane na rzecz podmiotów wykorzystujących produkt do

dezynfekcji wody pitnej (przedsiębiorstwa wodociągowe, zakłady przetwórstwa spożywczego

itp.).

e) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dostawca

musi dysponować uprawnionymi pracownikami oraz środkami transportu spełniającymi przepisy

ADR, dostosowanymi do przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych będących

przedmiotem przetargu.

2. Oferenci mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, muszą wówczas ustanowić

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i

podpisania umowy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie ponoszą solidarną
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odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w przetargu jest złożenie przez Oferenta oświadczenia

i wykazu dostaw (w formularzu oferty) oraz dołączenie dowodów (poświadczenia, referencje), że

dostawy wymienione w wykazie wykonane zostały należycie. Zamawiający nie uzna poświadczeń

lub referencji wystawionych przez podmioty, które nabyły produkt w innym celu, niż określony

w ppkt 1 pod lit. d), np. do jego dalszej odsprzedaży.

6. Zawartość oferty (dokumenty wymagane):

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. stosowne pełnomocnictwa:

a) opisane w pkt 3.3, jeżeli ofertę podpisują osoby inne niż uprawnione, ujawnione w KRS lub

CEIDG,

b) opisane w pkt 5.2 w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie,

3. specyfikacja techniczna, karta charakterystyki, pozwolenie na obrót produktem biobójczym oraz

atest PZH oferowanego produktu,

4. dowody (poświadczenia, referencje itp.) wystawione przez odbiorców/zleceniodawców,

potwierdzające, że dostawy o których mowa w pkt 5.1. lit d). zostały wykonane należycie.

Uwaga:

1. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie

(np. niepodpisanego lub niepoświadczonego za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione

do reprezentowania Oferenta) spowoduje odrzucenie oferty.

2. Jeżeli Dostawca zaoferuje produkt od więcej niż od jednego producenta, wówczas do oferty, dla

każdego oferowanego produktu, należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt 6.3 (przy czym cena

produktu w ofercie, niezależnie od producenta, może być tylko jedna).

7. Inne postanowienia:

1. Oferty należy składać do godz. 10:00 w dniu 21.11.2018 r. w Dziale Obsługi Klienta

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

zwrócone bez otwierania.

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

Adamkiewicz (te!. 797003432), sprawy merytoryczne — Ireneusz Leszczyński (tel. 797003250).

4. 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.

5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - zamówienie udzielone zostanie Dostawcy, który złoży

ofertę ważną z najniższą ceną.

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

Wybranemu Dostawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Dostawca, którego

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

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

7. Jeżeli w przetargu wybrana zostanie oferta podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,

Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przy realizacji niniejszego

zamówienia.

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

9. Oferent może złożyć jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane zjej przygotowaniem.

10. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
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17. Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

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

Załączniki:

1. wzór umowy

2. formularz oferty

DYREKT(f Z ZĄDU

mgr inKukiewicz
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