Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

I.

Warunki Zamówienia – Część ogólna

1.1

Przedmiotem zamówienia jest:

[Zakup i dostawa flokulanta do odwadniania]]
[K- 2014.20]

Zakup i dostawa flokulanta do odwadniania na prasach sitowo – taśmowych
osadów pofermentacyjnych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”.
Zadanie opatrzone numerem K-2014-20, rozpatrywane w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru
Wykonawców/Dostawców/Usługodawców.
1.2

Zamawiający
Zamawiającym i Inwestorem w przetargu jest:
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 63 95 132, 32 63 95 109
fax. 32/ 262 22 10
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:
inwestycje.zamowienia@pwik.dabrowa.pl
inwestycje@pwik.dabrowa.pl

1.3

Miejsce realizacji zamówienia
Oczyszczalnia Ścieków „Centrum”, ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa
Górnicza.

1.4

Termin realizacji zamówienia
Okres realizacji dostaw w ramach Zamówienia przewidywany jest na 3 lat od
dnia zawarcia umowy.
Dostawy flokulanta jak wyżej będą realizowane partiami - 1 raz w miesiącu, do 3go dnia miesiąca w ilości 1/12 całości zamówienia w danym roku, przy czym
pierwsza partia zostanie dostarczona do 2 tygodni licząc od dnia obowiązywania
Umowy.
W zależności od zapotrzebowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zamówienia określonej części flokulanta w innym terminie, niż został określony
powyżej, co zostanie potwierdzone przesłaniem do Dostawcy zamówienia faxem
lub e-mailem. Dodatkowy termin dostawy nie oznacza braku konieczności
dostawy w wyżej określonym terminie.
Dostawy flokulantów będą odbywać się transportem Dostawcy, który posiada
odpowiednie uprawnienia do przewożenia ww. materiałów.

1.5

Charakterystyka przedmiotu Zamówienia:
Zakup i dostawa flokulanta do odwadniania na prasach sitowo – taśmowych
osadów pofermentacyjnych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”
w ilości 16 000 kg rocznie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w części II Warunków
Zamówienia - Części Technicznej.
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Oferent zapewnia realizację zlecenia, w sposób opisany w przedłożonych
dokumentach ofertowych.
Oferent na własny koszt i odpowiedzialność jest zobowiązany do uzyskania
wszystkich informacji uzupełniających, które według jego opinii konieczne są do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2

Warunki postępowania

2.1

Tryb postępowania.
Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone zgodnie
z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/ Dostawców/
Usługodawców rozpatrywanego w trybie przetargu nieograniczonego.

2.2

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie
zamówienia uzupełniającego.

2.3

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy z wybranym
Wykonawcą polegające na:
- zwiększeniu/zmniejszeniu dostarczanej ilości flokulanta [do 20 %] w
zależności od aktualnych potrzeb technologicznych oczyszczalni.
- rocznej zmianie ceny o poziom inflacji opublikowany przez GUS.
- przedłużeniu okresu trwania umowy, w przypadku gdy, w ustalonym umową
okresie nie zostanie wykorzystana zadeklarowana wartość zamówienia.

3.

Oferenci dopuszczeni do udziału w postępowaniu

3.1
3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

procedury

przewidzianej

dla

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci spełniający łącznie
poniższe warunki:
Złożyli oświadczenia, że:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Znane im są warunki postępowania określone w Warunkach Zamówienia,
Zapoznali się z projektem Umowy i przyjmują bez zastrzeżeń wszystkie
dokumenty,
Zdobyli wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Oferty,
Są podatnikiem podatku VAT,
Niniejsze oświadczenia zawarte są w Druku Oferty, dostarczonym przez
Zamawiającego.

3.2

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i
przedłożyli następujące dokumenty:
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3.2.2

3.2.3

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6
3.2.7
3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12
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Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,.
Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
Sprawozdania finansowe albo jego części a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku
Oferentów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres
nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – za ten okres
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z punktem 16.4 WZ
do punktu 16.11.WZ, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
Umowa z załącznikami - zaparafowany druk Zamawiającego,
Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli taka
współpraca występuje,
Zgłoszenie przez Oferenta Podwykonawcy (jeżeli taki występuje) oraz
szczegółowego zakresu zamówienia, którego wykonanie Oferent zamierza
powierzyć Podwykonawcy oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia
Podwykonawcy do realizacji wskazanego zakresu zamówienia i spełnienie przez
Podwykonawcę kryteriów określonych w pkt. 3.1 i 3.2 Warunków Zamówienia,
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby powoła się Oferent, w celu wykazania spełniania udziału w postępowaniu,
Oferent jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o
tym, że Oferent nie należy do grupy kapitałowej (stosowne oświadczenie znajduje
się w załączniku nr 3 do SIWZ.
Oferent powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu określone w pkt. 3.2.1-3.2.8
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
podmiot posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Oferent polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt
3.4.1 i 3.4.2 WZ
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3.2.15

3.2.16
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W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Oświadczenie, że Oferent posiada odpowiednie uprawnienia do
przewożenia materiałów będących przedmiotem zamówienia, jeżeli są
wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3.2 winny być składane w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Oferenta.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub przez Oferenta
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy.
Brak ww. dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie (np. nie
poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie), może
być podstawą do odrzucenia oferty
Ocena spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów
i oświadczeń załączonych przez Oferenta do oferty, wymaganych przez
Zamawiającego, a także w wyniku uzupełnienia.

3.3

Spełnili progowe kryteria:

3.3.1

Warunkiem progowym umożliwiającym przedłożenie oferty i wybór Dostawcy
będzie osiągnięcie określonych parametrów w testach technicznych na OŚ
Centrum w Dąbrowie Górniczej.
Zakup i dostawa flokulanta do odwadniania na prasach sitowo – taśmowych
osadów pofermentacyjnych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”
w ilości 16 000 kg rocznie.
i pkt.2.2
Uzyskanie średniej s.m. osadu po prasie, min 20 % s.m., próby do oceny
pobierane będą w drugim cyklu pracy, w regularnych odstępach czasu [po 15
minutach od rozpoczęcia cyklu i do zakończenia testu w odstępach co 15 minut]
ze zrzutni osadu odwodnionego. Dokładne informacje odnośnie testów znajdują
się w części technicznej Warunków Zamówienia pkt.2.1 i pkt.2.2
W przypadku nie spełnienia progowych kryteriów określonych w pkt. 3.3
Warunkach Zamówienia - część ogólna oferta zostanie odrzucona.

3.3.2

3.3.3

3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

Informacje dodatkowe
Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków.
Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Oferent nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
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Ilość ofert
Oferent działający jako oferent bezpośredni, partner w konsorcjum lub
nominowany podwykonawca może złożyć jedną ofertę. Występowanie jednego
oferenta w dwóch lub więcej ofertach będzie skutkowało odrzuceniem tych ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, wariantowych
Wadium
Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający
określa wadium na kwotę 12 000,00 zł.
Wadium dla przedmiotu zamówienia można wnieść w następujących
formach:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
Zwrot wadium
Wadium w wysokości podanej w pkt. 5.1 należy dostarczyć do Zamawiającego
przed terminem składania ofert lub przelać na konto nr 42 1050 1142 1000
0008 0033 3841 ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza, pod warunkiem, że
wpłynie ono na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert.
Termin ważności wadium wnoszonego w formie innej niż gotówkowa nie może
być krótszy od terminu związania z ofertą, zapisanego w punkcie 14.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium jeżeli,
- upłynął termin związania ofertą,
- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonywania umowy,
- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona.
Złożenie przez Oferenta, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z
postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się
przez Oferenta prawa do wniesienia protestu.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent w odpowiedzi
na wezwanie o uzupełnienie dokumentów lub oświadczeń potwierdzających
spełnienie warunków w postępowaniu lub pełnomocnictw nie złożył wymaganych
dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie Zamawiającego,
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta
została wybrana:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Oferenta, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt. 5.2, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferent wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego,
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu
przelewu należy wpisać:
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„Wadium – przetarg na „Zakup i dostawa flokulanta do odwadniania na
prasach sitowo – taśmowych osadów pofermentacyjnych pochodzących z
Oczyszczalni Ścieków „Centrum”.
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiającego,
Dla Oferenta, który przetarg wygrał, wadium zostanie zwrócone z chwilą
zawarcia umowy i wniesienia przez Oferenta zabezpieczenia należytego
wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % szacunkowej kwoty
ofertowej za całość dostawy flokulanta. W przypadku wniesienia wadium w
pieniądzu na wniosek Oferenta, dopuszcza się przeksięgowanie wadium na
poczet części zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w następujących
formach:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta,
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może dokonać za zgodą
zamawiającego, zmian formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o których
jest mowa w pkt. 6.1. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
Ustanawia się, że wniesione zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w tym na
poczet kar umownych. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy, wysokość
zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej
ustalonej wartości zamówienia lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości
zamówienia należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany
jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie, w terminie 14 dni od daty wezwania
go o to przez Zamawiającego
W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków
należytego wykonania Umowy, to obowiązki te ma prawo wykonać zastępczo
Zamawiający lub zlecić je stronie trzeciej, przeznaczając na ten cel
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz odsetki wynikające z umowy
rachunku bankowego.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone:
25% zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po upływie 1-go roku obowiązywania
Umowy;
25% zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po upływie 2-go roku obowiązywania
Umowy;
25% zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po upływie 3-go roku obowiązywania
Umowy;
25% zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady
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Zebranie Oferentów
Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrania Oferentów.
Zamawiający wyznacza termin przeprowadzania testów opisanych w pkt. 2
WZ – część techniczna, do dnia 18 grudnia 2014.
Termin przeprowadzenia testów Oferent winien uzgodnić z Kierownikiem Działu
Gospodarki Ściekowej – mgr inż. Adamem Milanowskim tel. 32 63 95 144

8.

Kontakt z Zamawiającym:

8.1

Wyjaśnienia treści Warunków Zamówienia
Oferenci, którzy pobrali Warunki Zamówienia mają prawo do zwracania się
do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści Warunków
Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wnioski otrzymane
w okresie do 6 dni przed terminem składnia ofert. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Oferentom, którym przekazał Warunki
Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Warunki Zamówienia są
udostępniane na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

8.2

Osoba kontaktowa
Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach
związanych z przetargiem jest:
Lucyna Żurek –telefon 32 63 95 109
Elżbieta Kowalska – 32 63 95 162
fax. 32 262-22-10
e-mail: inwestycje@pwik.dabrowa.pl
adres strony internetowej: www.pwik-dabrowa.pl
Zamawiający dopuszcza przesyłanie informacji, oświadczeń oraz dokumentów
pocztą elektroniczną lub faxem jednakże będą uznawane za ważne po
otrzymaniu przez Zamawiającego pocztą oryginału pisma bądź dokumentu
potwierdzonego za zgodność z oryginałem.
W przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odpowiedzi, jako dzień
powiadomienia Oferenta uznaje się datę otrzymania faksu lub e-maila.

9.

Oferta

9.1

Miejsce i termin złożenia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
Informacja do dnia 09.01.2015r. do godziny 1200
Zamawiający dopuszcza nadsyłanie ofert pocztą lub przesyłką kurierską, jednak
nie ponosi odpowiedzialność za dostarczenie wysłanych w ten sposób ofert po
terminie ich złożenia.
W przypadku otrzymania oferty po terminie złożenia ofert Zamawiający odsyła
ofertę bez jej otwierania.
Oferenci, którzy dostarczą oferty osobiście do siedziby Zamawiającego otrzymają
potwierdzenie złożenia oferty z podaną datą, godziną i numerem kolejnym oferty.

9.2

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte podczas części jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej
w dniu 09.01.2015r. o godzinie 1230 w sali B1 II piętro w siedzibie
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Zamawiającego.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia
ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich
otwarcia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W czasie posiedzenia zostaną otwarte oferty, które wpłynęły przed terminem
złożenia ofert i nie zostały wycofane. Do wiadomości obecnych Oferentów
zostaną odczytane dane nazwy firmy, adresy Oferentów, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
Zamawiający prześle informacje podane podczas otwarcia ofert oferentom, którzy
nie uczestniczyli w części jawnej posiedzenia, na ich pisemny wniosek.
10.

Forma oferty.

10.1

Ofertę należy sporządzić na dołączonym formularzu ofertowym opracowanym
przez Zamawiającego. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania Oferenta, a wszystkie jej strony muszą być zaparafowane
przez osoby upoważnione. Stosowne potwierdzenie upoważnienia należy
dołączyć do oferty.
Formularz oferty w formie elektronicznej można uzyskać w Dziale Inwestycji i
Wykonawstwa w siedzibie Zamawiającego.
Dokumenty formalno prawne należy składać w oryginale lub w formie kopii
z klauzulą aktualności i potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
Ofertę należy składać wyłącznie w języku polskim. Wszystkie dokumenty
w innych językach powinny być zaopatrzone w tłumaczenie wykonane przez
tłumacza przysięgłego lub przez Oferenta potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

10.2

Ofertę należy składać w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Obie koperty
powinny być zaadresowane do Zamawiającego i opisane:
„Zakup i dostawa flokulanta do odwadniania na prasach sitowo – taśmowych
osadów pofermentacyjnych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum” –
Nie otwierać przed 09.01.2015r. godziną 1230.
Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna zawierać dane Oferenta (pełny adres)
umożliwiające odesłanie oferty bez otwierania w przypadkach opisanych
w warunkach zamówienia
Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu (oryginał).

11.

Zawartość oferty.
Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz
ze wszystkimi wymienionymi tam załącznikami. Materiały dodatkowe, które
Oferent uzna za istotne dla Zamawiającego w przypadku realizacji Zamówienia
należy dołączyć na końcu oferty. Wszystkie strony oferty winny zostać
ponumerowane.
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Zastrzeżenie treści oferty
Oferent ma prawo do zastrzeżenia tajności części oferty, której ujawnienie
narusza interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji do dnia
terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jednakże Oferent nie może zastrzec danych nazwy firmy, adresu wykonawcy,
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.

13.

Wyliczenie i prezentacja ceny
Cena winna zostać wyliczona zgodnie z WZ – II. część techniczna pkt 3.

14.

Termin związania ofertą
Oferent składając ofertę na wykonanie Zamówienia akceptuje okres związania
ofertą wynoszący 30 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.

15.

Koszt opracowania oferty
Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty obciążają Oferenta.

16.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

16.1

Oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
Oferentów, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od
niej nastąpiło w okresie3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6
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przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
Spółki
komandytowe
oraz
spółki
komandytowo-akcyjne,
których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego
za
przestępstwo
popełnione
w
związku
prawomocnie
skazano
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
Oferentów będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od
dnia uprawomocnienia się wyroku.
Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w Warunkach Zamówienia - części ogólnej pkt. 3.
Oferentów,
którzy
wykonywali
bezpośrednio
czynności
związane
z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych oferentów w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje się do oferentów, którym udziela się zamówienia na
podstawie zamówienia z wolnej ręki;
Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
Oferentów, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub
złożone dokumenty zawierają błędy. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy w
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
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złożenia oferta Oferent podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Oferentów, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres
związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Zamawiający poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami Zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
jej treść nie odpowiada treści Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt.
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
zawiera błędy w obliczeniu ceny
Oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 17;
wskazany przez Oferenta Podwykonawca nie spełnia kryteriów zawartych
w Warunkach Zamówienia;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

19.4

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w Zamawiającego, czego nie
można było wcześniej przewidzieć;
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

20.

Kryteria oceny ofert

19.3

Kryteria i ich wagi
Oferty złożone w postępowaniu o udzielenia Zamówienia, będą oceniane według
następujących kryteriów:
Koszt odwodnienia: 100%
Koszt jednostkowego zużycia flokulantu (KJZF)
[zł / kg smo * %osadu odwodnionego] liczony jako:
KJZF = CENA BRUTTO [zł/kg] x JEDN. ZUŻYCIE FLOK. [ kg / kg smo * %
osadu odwodnionego]
Sposób obliczania punktacji:
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• najniższy koszt jednostkowy spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych
ofert (Cnn) otrzyma max. ilość pkt. t.j. 5
• najwyższy koszt jednostkowy spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych
ofert (Cnw) otrzyma min. ilość pkt. t.j. 1
• pozostałe oferowane koszty jednostkowe spośród wszystkich ważnych i
nieodrzuconych ofert (Cobl) otrzymają proporcjonalną ilość punktów (Pobl),
obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Pobl = 5 −

C obl − C nn
 C nw − C nn 


4



Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybierze ofertę
najkorzystniejszą z największą ilością punktów ocenioną na podstawie w/w
kryteriów.
II

Warunki Zamówienia – Część techniczna

1.

Przedmiot Zamówienia

1.1

Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i dostawa flokulanta do odwadniania na prasach sitowo – taśmowych
osadów pofermentacyjnych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum” w
okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy.
Zadanie opatrzone numerem K-2014-20, rozpatrywane w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru
Wykonawców/Dostawców/Usługodawców.

1.2

Zobowiązania Oferenta:
Zobowiązania Oferenta, który wygrał przetarg, w ramach Zamówienia obejmują,
lecz nie ograniczają się do zadań określonych w Warunkach Zamówienia - I cz.
ogólna pkt 1.
Do obowiązku Dostawcy należą również wszystkie czynności nie wymienione
w Warunkach Zamówienia, a wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu
Zamówienia.

2.

Warunki dodatkowe wykonania Zamówienia dla przedmiotu Zamówienia:

2.1
2.1.1

Warunki techniczne dla flokulanta do odwadniania osadów pofermentacyjnych.
Oferent dokonuje wyboru flokulanta. Dla wytypowania optymalnego produktu
Oferent może, na własny koszt, przeprowadzić test laboratoryjny. Zamawiający
na życzenie Oferenta umożliwi pobranie próbki osadu pofermentacyjnego.
Dla wytypowanego przez Oferenta flokulanta wykonane zostaną testy techniczne
na urządzeniu Zamawiającego.
Zamawiający wyznacza termin przeprowadzania testów jak wyżej do dnia 18
grudnia 2015r. Oferent winien uzgodnić termin z Kierownikiem Działu
Gospodarki Ściekowej – mgr inż. Adam Milanowski tel. 32 63 95 144.
W celu wykonania testów Oferent dostarczy bezpłatnie próbki flokulanta
proszkowego,
wytypowanego
do
wykonania
testów
technicznych
[eksploatacyjnych] na prasie, będącej na wyposażeniu oczyszczalni, w ilości

2.1.2
2.1.3

2.1.4
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2.1.6

niezbędnej do wykonania testów [5 litrów dla flokulanta żelowego, na jeden zarób
lub 5 kg flokulanta proszkowego na jeden zarób].
Testy techniczne [eksploatacyjne] wykonywane będą przez przedstawicieli
Zamawiającego. W testach technicznych powinni uczestniczyć przedstawiciele
Oferenta. Nieobecność przedstawiciela Oferenta w testach technicznych skutkuje
utratą prawa do wniesienia odwołania do wyników testów.
Oferent dostarczy jeden rodzaj flokulanta do testów na prasie.

2.2

Warunki wykonania testów technicznych na prasie:

2.2.1

Test może zostać przeprowadzony w dwóch cyklach [jeden cykl pracy dla
określenia optymalnych parametrów, drugi cykl pracy urządzenia dla oceny
flokulanta],

2.3

Warunki brzegowe zaliczenia testu:

2.3.1

Uzyskanie średniej s.m. osadu po prasie, min 20 % s.m., próby do oceny
pobierane będą w drugim cyklu pracy, w regularnych odstępach czasu [po 15
minutach od rozpoczęcia cyklu i do zakończenia testu w odstępach co 15 minut]
ze zrzutni osadu odwodnionego,
wydajność pompy podającej osad pofermentacyjny, w trakcie obu cykli
stała na poziomie min. 10 m3/h,
pozostałe parametry pracy urządzenia [dobrane w trakcie pierwszego cyklu] maja
pozostać niezmienne w trakcie całego drugiego cyklu,
Minimalny czas testu na jednym zarobie – 1,0 h.
W przypadku niespełnienia warunków brzegowych jw. test nie będzie zaliczony,
bez możliwości powtórzenia.
Oznaczenie suchej masy osadu, w pobranych próbach osadu odwodnionego
i osadu po zagęszczaczu grawitacyjnym (pobór na początku cyklu), wykona
laboratorium Zamawiającego,
Z przeprowadzanego testu sporządzone zostanie sprawozdanie, które stanowić
będzie element oferty i zawierać będzie informacje jn:
spełnienia warunków brzegowych testu,
uzyskanych wartości s.m. osadu odwodnionego w kolejnych próbach [%],
jednostkowego zużycia flokulanta [g/kg s.m.o* % sm osadu odwodnionego] przy
uwzględnieniu średniej s.m. osadu odwodnionego,
Sprawozdanie z testów będzie gotowe do odbioru następnego dnia po
przeprowadzeniu testów.
Warunki organizacyjne dostaw dla flokulanta do odwadniania osadów
pofermentacyjnych.

2.1.5

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.10.1

2.10.2

Dostawy flokulanta będą realizowane partiami - 1 raz w miesiącu, do 3-go dnia
miesiąca w ilości 1/12 całości zamówienia w danym roku, przy czym pierwsza
partia zostanie dostarczona do 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
Jeżeli Zamawiający zgłosi Oferentowi potrzebę dostawy flokulanta w innym
terminie niż określono w pkt.2.10.1 Oferent zobowiązuje się do jej realizacji.

2.10.3

Dostawy flokulanta odbywać się będą transportem Oferenta.

2.11

Warunki gwarancji

2.11.1
2.11.2

Oferent udziela Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji na sprzedany flokulant
Oferent gwarantuje w okresie czasu trwania umowy niezmienność ceny
floklulanta z zastrzeżeniem zmiany ceny wynikającej z poziomu inflacji
opublikowanym przez GUS.
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Oferent gwarantuje jakość flokulanta zgodnie z Europejskimi certyfikatami serii
ISO 9001.
W przypadku reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego flokulanta
Zamawiający poinformuje pisemnie [faxem,e-mail] Oferenta o powyższym, w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia wady, podając nr serii partii
towaru.
Wymiana towaru na pozbawiony wad nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia poinformowania Oferentowi, na jego koszt.
Oferent gwarantuje niezmienność osiąganego efektu odwadniania.
W przypadku pogorszenia parametrów pracy powodujących zwiększenie
jednostkowej dawki flokulanta, Oferent zostanie powiadomiony pisemnie [faxem,
e-mail] w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty stwierdzenia pogorszenia
parametrów pracy.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 2.11.7. Oferent gwarantuje
dobór w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty powiadomienia [zgodnie z
pkt 2.11.7] i dostarczenie nowego flokulanta w terminie 14 dni kalendarzowych
licząc od daty powiadomienia [zgodnie z pkt 2.11.7] po nie zwiększonej cenie,
zapewniający nie pogorszoną skuteczność odwadniania.
Oferent gwarantuje bezpłatny odbiór opakowań po dostarczonym flokulancie I
ponosi całkowitą wyłączną odpowiedzialność za zagospodarowanie powstałych
odpadów opakowaniowych zgodnie z ustawą z dnisa 14 grudnia 2012r o
odpadach ( Dz.U.2013.21 wraz z późniejszymi zmianami).
Wycena.
Zasady sporządzania wyceny ofertowej dla I części przedmiotu zamówienia
Koszt winien zawierać wszystkie składniki Zamówienia oraz winien zostać
podany w następujący sposób:
Koszt netto: ............................. zł/kg flokulanta,
Słownie:...................................................................................................................
Koszt brutto: ........................... zł/kg flokulanta,
Słownie:....................................................................................................................
Szacunkowy koszt netto za roczną dostawę: ............................ zł/ 16 000 kg
flokulanta
Słownie:....................................................................................................................
Szacunkowy koszt brutto za roczną dostawę: ........................... zł/ 16 000 kg
flokulanta
Słownie:...................................................................................................................
Całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe podanie kosztu ofertowego ponosi
Dostawca.
Podana cena za 1 kg dostarczanego flokulanta jest ceną niezmienną podczas
obowiązywania umowy przez okres 2 lat. Cena może ulec zmianie jedynie o
poziom inflacji opublikowany przez GUS.

4.

Terminy płatności
Zapłatę za wykonaną dostawę Zamawiający dokona przelewem na podstawie
faktury wystawionej przez Dostawcę na konto podane na fakturze, po
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zrealizowaniu każdej z poszczególnych dostaw w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury.

Załączniki:
1. Druk Oferty,
2. Druk umowy
3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
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