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sPEcYFtKAcJA |sToTNYcH WARUNKoW zAuÓwleN|A (siwzl
w przetargu nieograniczonym na dostawę ch|orku polig|inu

1, ZamawiĄący:
EIbląskie Przedsiębiorstwo WodociqgÓw i Kanalizacji spÓłka z ograniczoną odpowiedziaInościa
zaprasza do złoŹenia ofeńy W przetargu nieograniczonym na dostawę ch|orku poligIinu

dla oczyszczalni ścieków przy u|' Mazurskiej 47 W E|b|agt,'

2. Przedmiotzamówienia:
1. Przedmiotem zamóWienia jest sukcesywna dostawa chIorku poIigIinU dIa potrzeb oczyszczaIni

ściekÓw w E|b|qgu. Zamówienie obejmuje również zapewnienie przez Dostawcę Zamawiającemu
instalacji dozowania koagu|antu (zbiornik o poj' min. 28m3. pompa dozujqca. przewooyl na czas
obowiązywania umowy. Zamawiający Wymaga rozwiązania zapewniającego zda|ne' e|astyczne
dawkowanie koagulantu (np. z wykorzystaniem sieci GPRS, GSM itp.).

2' Przewidywana i|oŚć koagulantu wynosi ok. 300 ton. Rzeczywista ilość Wynikać będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego' Zamawiający zap|aci ty|ko za faktycznie dostarczony koagu|ant - Dostawcy
nie będzie przysługiwało odszkodowanie z tytułu ewentua|nej róinicy pomiędzy l|ością przewidywaną
a faktycznie zakupioną przez Zmawiającego'

3. Zastosowanie koagulantu: chlorek poliglinu stosowany jest w celu zwalczania rozwoju bakterii
nitkowatych.

4' Skład chemiczny iWłaŚciwoŚci koaguIantu:

Tlenek glinu Al2O3:

TrÓjwańościowe jony g|inu A| 
*3:

Chlorki Cl' :

ZasadoWoŚÓ:

Odczyn pH:

GęstoŚĆ:

Lepkość:

17'0Ł0'6%
9,0 r 0,3 %

21 ,0 t 2,0 %

41,0 ! 3,0 %

1,0r0,2
(2ooc) 1360 t 1o kg/m3

(2ooc) ok. 20 mPas
zamawiający zastrzega sobie prawo do stałej kontro|iMw parametrÓW.

3. Wymagania dotyczące rea|izacji zamówienia, warunki umowy:
1. Termin realizacji: 'l .12.2019 r. - 3'l .07 .2020 r.

2' |\4iejsce dostary.Zakład Oczyszcza|ni ŚciekÓw w E|blągu' u|' Mazurska 47 '

3' Dostawy następowaÓ będą pańiami (po ok' 25 ton), po zgłoszeniu potrzeby przez zamawiajĄcego 
'

z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem Dostawcy.
4. Koszt transportu pokrywa Dostawca.
5. Kaida pańia zamÓWienia musi posiadaĆ aktua|ne swiadectwo Kontro|i Jakości producenta.
6. KaŻda pańia zamÓWienia fakturowana będzle odrębnie, Według i|oŚci dostarczonego koagu|antu'
7. zapłata nastąpi Wciągu 14dni od,daty otrzymania faktury przez zamawiąącego'
8' Dostawca wykona insta|ację do dawkowania koagu|antu W miejscu Wskazanym przez zamawiąącego

oraz dokona jej rozruchu. Po zakończeniu umowy insta|acja zostanie przez Dostawcę zdemontowana
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5.

I zabrana.
9. Zamawiajqcy okreś|i termin dostarczenia insta|acji' jej montaiu i rozruchu na podstawie anaIizy

mikroskopowej okreś|ającej Iiczebność bakterii nitkowatych W osadzie czynnym i powiadomi
Dostawcę z przynajmniej 21 dniowym wyprzedzeniem.

10. Z Wybranym Dostawcq zawańa zostanie umowa na Warunkach okreś|onych w załączonym wzoŻe
umowy' Wzór umowy nie podIega negocjacjom - złozenie ofeńy W postępowaniu jest jednoznaczne
Z przyjęciem postanoWień umowy przez oferenta'

opis przygotowania ofeńy:
1 ' ofeńę na|eŻy złoŻyĆ na formu|arzu ofeńy, ktÓrego WzÓr stanowi załącznlk do siwz'
2' Do ofeńy dołączyó należy Wymagane postanowieniami siWZ załqczniki i dokumenty'
3' ofeńę oraz Wszystkie wymagane załqczniki podpisujq osoby uprawnione do reprezentowania

oferenta (zgodnie z Wypisem z Właściwego rejestru, centra|nej ewidencji i informacji o działa|ności
gospodarczej) |ub inne' działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez
takie osoby. Pełnomocnictwo na|eŻy złoŻyĆ z ofeńą W orygina|e lub kopii poŚWiadczonej przez

notariusza (W przypadku pełnomocnictwa ogÓ|nego dopuszcza się poŚwiadczenie kopii przez osoby
uoełnomocnione)'

4' Załączniki składane W formie kopii dokumentóW na|ezy potwierdziĆ 
''za zgodnoŚÓ z oryginałem'''

Potwierdzenia dokonujq osoby Wymienione W ppkt'3'

5' złoizone na dokumentach parafy na|ei.y dodatkowo opatrzyĆ pieczątką identyfikującq osobę
lub czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

6. Poprawki w ofercie muszq byÓ czytelne i parafowane przez osoby podpisujące ofertę'
7 ' JeŻe|i oferta zawierac będzie informacje stanoWiqce tajemnicę pzedS jębiorstlva W rozumienłu

przepisÓw o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające takie informacje na]ezy

wydzie|iĆ i odpowiednio oznaczyć'
8. ofeńę na|eŻy złoiyĆ w nieprzejrzystym' zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego

z dopiskiem Dział obsługi K|ienta' opatrzonym nazwą i dokładnym adresem oferenta i dodatkowo
oznakowanym: ,,koagu|ant ch|orek polig|inu - ofeńa''- zamawiąący nie bierze odpowiedzia|noŚci
za złe skierowanie przesyłki i jej pzedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania za|ecanego
oznaKowanra.

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 ifinansowej zapewniajqcej jego reaIizację.
b) W stosunku do ktÓrych nie otwańo likwidacji |ub których upadłoŚci nie ogłoszono,

c) nie za|egają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne ispołeczne oraz z podatkami,

d) posiadajq niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie' W tym: WykaŻą się zrea|izowaniem W ciągu

ostatnich trzech |at (przed upływem terminu składania ofeń w niniejszym przetargu)' co najmniej

2 dostaw koagu|antu. ch|orku po|ig|inu, nie mniejszych niż 200 ton kaŻda,

e) dysponują potencjałem technicznym iosobami zdo|nymi do Wykonania zamÓWienia'

2' W ce|u potwierdzenia spełnienia warunkÓw udziału W przetargu oferent składa ośWiadczenie i Wrykaz

dostaw (W formu|arzu oferty) oraz do|ącza dowody (pośWiadczenia' referencje)' Źe dostawy
wymienione w wykazie Wykonane zostały naIeżycie'

zawańość ofeńy (dokumenty wymagane):
1 . Wypełniony i podpisany formu|aŻ ofeńy'
2. stosowne pe,łnomocnictwo (opisańe w pkt 4'3, jeże|i ofertę podpisują osoby inne niż uprawnione,

ujawnione w KRS lub CEIDG)
3' specyfikację technicznq i kartę charakterystyki oferowanego produktu,

,.,(
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4. poświadczenia, referencje o ktÓrych mowa w pkt 5.2.

Brak któregoko|wiek z dokumentów jw. Iub złożenie dokumentu w niewłaśGiwej formie
(np. niepodpisanego |ub niepoświadczonego ,,za zgodnośó z oryginałem'' pŹez osoby
upoważnione) spowoduje odrz ucenie ofeńy.

7. Sposób ob|iczania ceny ofeńy:
1' Cena ofeńy jest i|oczynem przewidywanej i|ości koagu|antu ijego ceny jednostkowej powiększonym

o na|ezny podatek VAT _ winna WynikaÓ z kalku|acji W formu|aŻ u oferty.

2' W cenie jednostkowej koagulantu zawrzeÓ naIeży Wszystkie koszty związane z rca|izaąą zamÓWienia
(W tym koszty dostawy koagulantu oraz koszty montażu' zapewnienia na czas tryania Umowy
oraz demontażu instaIacji dawkowanja koaguIantu). okreś|ona w ofercie cena jednostkowa

koagu|antu nie ulegnie zmianie W okresie obowiqzywania umowy'

8. Termin i miejsce składania ofeń, otwarcie ofeń:
1. oferty na|eży składaÓ do dnia 10.,|0.20,|9r. do godz. 10:00 w Dzia|e obsługi K|ienta Zamawia.Jqcego'

otwarcie ofert nastąpi o godz' 10:05 W siedzibie Zamawiajacego, pok. 17'

2' ofeńy złoŻone po terminie będą zwrÓcone oferentom bez otwierania'

9. In ne oostanowienia:
1' W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie' faksem |ub pocztq e|ektroniczną'

z zastzeŻeniem, że d|a ofeńy i składanych z nią dokumentÓw Wymagana jest forma pisemna'
2. Pracownikaml uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: Maciej Bie|ecki tel' 55 2307260

(sprawy mery,toryczne), Beata Adamkiewicz tel. 55 2307432 (sprawy formalne).
3. Postępowanie prowadzi się W języku polskim. Dokumenty w językach obcych składac na|eŻy

z tłumaczeniami na język polSki poŚWiadczonymi przez oferenta.
4' W toku badania ofeń 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 ofeńy i dokumentÓW'

5' Jedynym kryterium oceny ofert jest cena' zamawiąqcy zastrzega sobie prawo dodatkowego
negocjowania ceny koaguIantu z wybranym Dpstawcą'

6' o wyniku postępowania zostaną polnformowani wszyscy oferenci ubiegajqcy się ozamóWienie.
Wybranemu Dostawcy Wyznaczony zostanie termin podpisania umowy' Jeieli oferent, którego oferta
uostanie Wybrana, uchy|i się od zawarcia umowy W terminie Wyznaczonym, Zamawiający moze
wybrać ofeńę najkorz ystniejszą spośrÓd pozoStałych ofeń'

7 . Zamawiąacy nie dopuszcza ofeń Wariantowych.

8' oferenci pozostąą zwiĄzani ofertą przez 30 dni od Upływu terminu składania ofeń'
9. oferent składa jednq ofeńę i ponosi Wsze|kie koszty związane z jej przygotowaniem.

10. Zgodnie z art. 133 ust.,l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÓwień publicznych
(Dz. U. z 2018 r ' poz' 1986 ze zm.) do zamÓWienia nie stosuje się przepisóW ustawy.

11. zamawiąący zastrzega sobie prawo uniewaŻnienia postępowania bez podania przyczyn.

10. obowiązek informacyjny wynikający z RoDo:
RoDo . rozporządzenie Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 2O16t679ł z dnia 27 kwietnia 2016 r'

W sprawie ochrony osÓb tizycznych w związku z p|ze|Narzaniem danych osobowych i W sprawie
swobodnego pŻepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogÓ|ne rozporządzenie
o ochronie danych'y, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

1' Zgodnie z ań. .l3 ust' 1 i 2 RoDo' Zamawialący informuje' że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E|bląskie Przedsiębiorstwo WodociagÓW i

Kana|izaąi spÓłka z ograniczoną odpowiedzia|nością' u|' Rawska 2.4, 82.300 E|b|qg' Kontakt 
/2t
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z inspektorem ochrony danych osobowych: tel' 552307432, e-mail: iod@epwik.com.pl;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą W ce|u zwiazanym z postępowaniem o udzie|enie

niniejszego zamÓwienia,

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby/podmioty' ktÓrym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowanta,

d) Pani/Pana dane osobowe pzechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami'

e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeieniem, że skorzystanie z tego prawa nie

może skutkowaĆ zmianq Wyniku postępowanla o udzielenie niniejszego zamÓWienia.

f) nie przysługuje Panl/Panu:

- w związku z art' 17 ust. 3 |it. b' d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych'

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa W art' 20 RoDo'
. na podstawie ań.21 RoDo prawo sprzeciwu' wobec przetwarzania danych osobowych.

2. Do obowiązkóW oferenta na|eŻy:

a) obowiązek informacyjny przewidziany w ań. 13 RoDo względem osÓb fizycznych' ktÓrych dane

osobowe dotyczą iod ktÓrych dane te oferent bezpośrednio pozyskał'

b) Wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikajqcego z art' 14 RoDo wzg|ędem osób flzycznych,

ktÓrych dane przekazuje Zamawia'jącemu i ktÓrych dane pośrednio pozyskał, chyba Że ma

zastosowanie co najmniejjedno z wyłączeń, o których mowa W ań. 14 ust. 5 RoDo'
W związku z powyższym W formu|azu ofeńy oferent składa (o i|e dotyczy) stosowne oŚWiadczenie'

Załączniki:

1 . WzÓr umowy

2. Formu|arz ofeńy
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