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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

w przetargu nieograniczonym na dostawę środka przeciwpiennego

1. Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środka przeciwpiennego do
usuwania piany w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych dla oczyszczalni ścieków przy
ul. Mazurskiej 47 w Elblągu.

2. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środka przeciwpiennego dla potrzeb oczyszczalni

ścieków w Elblągu.

2. Ilość środka przeciwpiennego wynosi 1 800 kg (prognozowane zużycie w okresie ok. 2 lat).

3. Zastosowanie środka przeciwpiennego: do usuwania piany w Zamkniętych Komorach

Fermentacyjnych

4. Skład chemiczny i właściwości środka:

stan fizyczny ciecz

Odczyn pH: 5,0 ÷ 7,0 w wodzie

Gęstość: 0,98 g/cm3 ± 0,02 (20°C)

3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia, warunki umowy:
1. Termin realizacji: od dnia 1.01.2020r. — do wyczerpania określonej w pkt.2.2 ilości dostarczanego

środka.
2. Miejsce dostawy - Zakład Oczyszczalni Ścieków w Elblągu, ul. Mazurska 47.
3. Dostawy następować będą partiami (po ok. 180 kg), po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego,

z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem Dostawcy.
4. Koszt transportu pokrywa Dostawca.
5. Każda partia zamówienia musi posiadać aktualne Świadectwo Kontroli Jakości producenta.
6. Każda partia zamówienia fakturowana będzie odrębnie, według ilości dostarczonego środka.
7. Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
8. Z wybranym Dostawcą 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.

4. 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

REGON: 170172210 KONTO: Bank Millennium Spółka Akcyjna 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067 NIP: 578-OO-02-157



notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie kopii przez osoby
upełnomocnione).

4. Załączniki składane w formie kopii dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem”.

Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt.3.

5. Złożone na dokumentach parafy należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub

czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

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

7. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające takie informacje należy

wydzielić i odpowiednio oznaczyć.

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

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

oznakowanym: „środek przeciwpienny - oferta”. 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 społeczne oraz z podatkami,

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

przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu, co najmniej 4 dostaw środka

przeciwpiennego (proponowanego w ofercie) w ilości min. 1 000 kg każda, zrealizowanych na

rzecz podmiotów, które wykorzystują produkt do usuwania piany w komorach fermentacji

mezofilowej,

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

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu Oferent składa oświadczenie i wykaz

dostaw (w formularzu oferty) oraz dołącza dowody (poświadczenie, referencje), że dostawy

wymienione w wykazie wykonane zostały należycie. Z treści referencji musi również jednoznacznie

wynikać, że oferowany środek był skuteczny w usuwaniu piany w komorach fermentacji mezofilowej.

6. Zawartość oferty (dokumenty wymagane):

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. specyfikacja techniczna i karta charakterystyki oferowanych produktów,

4. poświadczenia, referencje o których mowa w pkt 5.2.

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.

7. Sposób obliczania ceny oferty:

7. Cena oferty jest iloczynem ilości środka przeciwpiennego i jego ceny jednostkowej powiększonym

o należny podatek VAT — winna wynikać z kalkulacji w formularzu oferty.
2. W cenie jednostkowej środka zawrzeć należy wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w

tym koszty dostawy środka).
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8. Termin i miejsce składania ofert, otwarcie ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 14.10.2019 r. do godz. 10:00 w 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.

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: Mariusz Bieńkowski

tel. 55 2307262 (sprawy merytoryczne), Beata Adam kiewicz tel. 55 2307432 (sprawy formalne).
3. Postepowanie 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.

6. O wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.
Wybranemu Dostawcy 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. 133 ust.1 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. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

10. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg. Kontakt

z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 552307432, e-mail: iodepwik.com.pl;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie

niniejszego zamówienia,

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania,

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane 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 zastrzeżeniem, że skorzystanie z tego prawa nie

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,

f) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

2. Do obowiązków Oferenta należy:

a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane



osobowe dotyczą i od których dane te Oferent bezpośrednio pozyskał,
b) wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych,

których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W związku z powyższym w formularzu oferty Oferent składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

Załączniki:

1. Wzórumowy

2. Formularz oferty

Z-CAD EKTORA
ds. I nicznych

:;


