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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

w przetargu nieograniczonym na odbiór i przetwarzanie odpadu - zawartość piaskowników

(kod odpadu 19 08 02)

1. Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i przetwarzanie odpadu o kodzie

1908 02 — zawartość piaskowników, powstającego na terenie oczyszczalni ścieków przy
ul. Mazurskiej 47 w Elblągu.

2. Przedmiot i warunki realizacji zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i przetworzenie odpadu powstającego podczas wstępnego

oczyszczania ścieków. Kod odpadu 19 08 02. Przewidywana ilość powstających odpadów ok. 800 Mg

tocznie.

2. Odpady odbierane będą przez Wykonawcę z Zakładu Oczyszczalni Ścieków przy ul. Mazurskiej 47

w Elblągu.

3. Wymagania dotyczące usługi:

a. Kontenery do gromadzenia odpadów — 2 szt. (w tym jeden kontener na wymianę) zapewni

Wykonawca. Wymagania techniczne kontenerów:

• wys. nie mniej niż 1,70 m szer. nie mniej niż 2,50 m,

• pojemność nie mniej niż 25m3,

• kontenery muszą być wyposażone w plandekę oraz system usuwania odcieków umożliwiający

usuwanie wody na min. 3 poziomach (w tym pierwszy w odległości 5 cm od dna kontenera),

zlokalizowany na czołowych ścianach kontenera

b. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu odpadów w ciągu 48h od chwili zgłoszenia przez

Zamawiającego (zgłoszenie telefoniczne, e-mail).

c. Każdy transport podlega ważeniu na uzgodnionej wadze samochodowej. Wykonawca zobowiązany

jest do niezwłocznego przekazywania kwitów wagowych Zamawiającemu.

d. Zbiorcze karty przekazania odpadów sporządza Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu

miesiąca, którego dotyczą. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić podpisane karty w terminie

do 15-go dnia kolejnego miesiąca.

e. Z chwilą odbioru odpadów przez Wykonawcę odpowiedzialność za gospodarowanie nimi przenosi

się na Wykonawcę

4. Termin wykonania zamówienia: 02.01.2019 r. — 31.12.2019 r.

5. Warunki płatności — faktury zbiorcze wystawiane J raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca, płatne

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

6. 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.
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3. Opis przygotowania oferty:

J. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwi
2. Do oferty dołączyć należy wymagane postanowieniami siwz załączniki i 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.
W przypadku spółki cywilnej ofertę podpisują wszyscy wspólnicy lub osoby upoważnione na podstawie
pełnomocnictwa lub umowy spółki.

4. Pełnomocnictwa, o których mowa w ppkt 3 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.
5. Załączniki składane w formie kopii dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem”.

Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt.3.

6. Złożone na dokumentach parafy należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę
lub czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

7. Poprawki w ofercie muszą być czytelne i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
8. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające takie informacje należy
wydzielić i odpowiednio oznaczyć.

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: „zawartość piaskowników - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe
skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania zalecanego
oznakowania.

4. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie oraz sposób dokonania oceny ich
spełnienia:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadający zezwolenia na transport oraz przetwarzanie odpadu objętego zamówieniem,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

c) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
d) nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
e) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia.

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. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej
przez notariusza.

3. Jeżeli Oferent wykonując zamówienie będzie korzystał z usług podwykonawców zobowiązany jest
w formularzu oferty określić część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy.

Ocena spełnienia warunków Jw. dokonana zostanie na podstawie oświadczenia (w treści oferty) i dokumentów
wymienionych w pkt 5.3 SIWZ.

5. Zawartość oferty (dokumenty wymagane):

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. stosowne pełnomocnictwa:

a) opisane w pkt 4.2, gdy oferta jest ofertą wspólną,

b) opisane w pkt 3.3, jeżeli ofertę podpisują osoby inne niż uprawnione (KRS, CEIDG),
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3. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów oraz na prowadzenie
działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie odpadu objętego zamówieniem.

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.

6. Sposób obliczania ceny oferty:

1. W ofercie określić należy jednostkowy koszt odbioru i przetworzenia 1 Mg odpadu powiększony

o należny podatek VAT.

2. W cenie należy zawrzeć wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem usługi (tj. zapewnienie

kontenerów na czas świadczenia usługi, wysunięcie napełnionego kontenera spod hydrocyklonów oraz

podstawienie pustego kontenera, transport odpadów do miejsca ich przetworzenia, ważenie na
uzgodnionej wadze, załadunek i rozładunek kontenera oraz inne ponoszone przez Wykonawcę

konieczne do kompleksowego wykonania zamówienia).

3. 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.

7. Termin i miejsce składania ofert, otwarcie ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 17.12.20i8 r. do godz. 10:00w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:20 w siedzibie Zamawiającego, pok. 17.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.

1. 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: Mariusz Bieńkowski

tel. 55 2307262 (sprawy merytoryczne), Beata Adamkiewicz tel. 55 2307432 (sprawy formalne).

3. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty w językach obcych składać należy

z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Oferenta.

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 i dokumentów.

5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego

negocjowania ceny usługi wybranym Wykonawcą.

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

Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta

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

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.

10. Zgodnie z art. 733 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.

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

Załączniki:

1. Wzórumowy

2. Formularz oferty DYREKT ZĄDU
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