
ZAMAWAJĄCY 

OSIROŁECKIE PRZEDSI ĘBIORSTWO W0000IAGÓyV I KANALIZACJI SP, Z O.O. 
ul, Kurpiowska 21, 07-410 Ostro łęka 

Tel. 29 769-47-30, 29 760-32-61. Fax. 26769-47-`W 

\JVARUNKI ZAMÓWIENIA 
W POST POWANIU O ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO 

na zadanie: 

Dostawa flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego". 

Postępowanie prowadzone b ędzie zgodnie z 
REGULAMINEM PRZEPROWADZANIA PREZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIE Ń  W 
OSTROŁĘCKIM PRZEDSI ĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z C. O. W 

OSTROŁĘCE 

reguCmin dostępny jest u pracowników uprawnionych do kontaktów z Wykonawcami oraz na 
stronie nternetowej OPWiK www.opwik.pI 

Cacownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami s ą : 
W sprawach proceduralnych 	- Marzena Ziemska, tel. 29 769-47-44 
W sprawach technicznych 	- Wies ław Bieńkowski, tel. 668-377-862 

TERMIN REAliZACJI ZAMOWIENIA: 01.062013 E —30.06.2014 E 

L OKRESL ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przed,niotem zamówienia jest dostawa flokulantu do odwadniania osadów przefermentowanych 
produkowanych przez Zak ład Oczyszczania Scieków w Ostro łęce, we Wspólnym S łowniku 
Zamówie ń  oznaczonych kodem 24000000-4 - Produkty chemiczne. 
[)ostawy realizowane będą  w partiach okre ś lonych w zamówieniach telefonicznych (W ilości 
okuto 1000 kg jednorazowo). sk ładanych przez Zamawiaj ącego. Realizacja dostawy w ci ągu 72 
godzin od złożenia zamówienia. Ogó łem szacowana ilość  dostarczonego flokulantu w 
okresie trwania umowy wynosi ć  będzie ok. 14 000 kg. 
Cena za I kg produktu powinna obejmowa ć  koszt produktu wraz z dostaw ą  do Zamawiającego 

LII. Chemiczna 2, teren Zak ładu Oczyszczania Scieków) oraz odbiorem i utylizacj ą  opakowa ń . 
Produkt powinien posiada ć  kartę  charakterystyki w j ęzyku polskim zgodnie z normami Unii 
Europejskiej. Opakowania produktu powinny spe łniać  wymagania Ustawy o opakowaniach 
i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 roku (Dz. U. nr 63 poz. 638 z pó źn. zm  
Dostawca zapewni odbiór opakowa ń  po zużytym produkcie. 
Parametry istniej ących urządze ń : 

astosowana wirówka do odwadniania osadu firmy FLOTJVyEG. 
2. SLaca przygotowania roztworu polielektrolitu przeznaczona dla ś rodka o konsystencji 

proszku lub emulsji. 



H. DOBÓR 1 TESTY FLOKULANTÓW 

1. Wykonawca przed z łożeniem oferty dokona laboratoryjnego doboru tloku ł antów do 
odwadniania osadu przefermentowanego produkowanego przez Zak ład Oczyszczania 
Ścieków w Ostrołęce. 

2. Każdy z Wykonawców dostarczy minimum 25 kg dobranych laboratoryjnie ś rodków na próby 
techniczne, które prowadzone będą  przez Zamawiaj ącego w obecno ści Wykonawcy. 

3. Zamawiaj ący dopuszcza dobranie tylko dwóch produktów do odwadniania osadów. 
4. Podczas prób technicznych Zamawiaj ący zbada 2 pobrane próby w ci ągu 2 godzin pracy 

urządze ń . Obydwie próby powinny spe łniać  wymagania. W przypadku. gdy parametry 
wskazane: w za łączniku nr 5 do Warunków Zamówienia zostan ą  przekroczone. 
zaproponowany flokulant nie zostanie przyj ęty przez Zamawiaj ącego. 

5. Uzyskane w czasie prób technicznych warto ści parametrów nale ży podać  z dokładnością  do 
dwóch miejsc po przecinku. 

6. Pod uwage podczas wyceny będzie wzię ta ś rednia z dwóch prób (W pozycjach 1113 w 
załączniku nr 5 Protoko łu z prób technicznych). 

7. Podczas prób technicznych Wykonawca może prowadzi ć  własne badania, wówczas 
pobranie prób przez Zamawiaj ącego rozpocznie się  po zg łoszeniu gotowo ści Wykonawcy. 
Pobór prób przez Zamawiaj ącego nie może rozpocząć  się  po godzinie 13°°  dnia 
przewidzianego na próby danego produktu. 

8. Termin prób technicznych nale ży uzgodni ć  z osobą  wyznaczon ą  przez Zamawiaj ącego do 
kontaktów z Wykonawcami w sprawach technicznych do dnia 22 kwietnia 2013 r. 

9. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów przeprowadzenia prób bez wzgl ędu na 
wynik postępowania. 

WYMIENIONE WARUNKI: 

I. Posiada ć  uprawnienia do wykonywania dzia łalności lub czynno ści objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnie ń  i nie podlega ć  
wykluczeniu na zasadach przyj ętych w §16 Regulaminu przeprowadzania przetargów i 
udzielania zamówień  w OPWiK Sp. z o. o. 

2. Wykaza ć , że wykona ł  co najmniej dwie us ługi w okresie ostatnich trzech lat, odpowiadaj ące 
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. 

3. Uzyskać  wymagane przez Zamawiaj ącego wyniki prób technicznych opisane w rozdziale XIV 
niniejszych Warunków Zamówienia (Warunki dotycz ące doboru flokulantów i sposobu 
obliczania kosztu odwodnienia). 

4. Sporządzić  ,OFERTĘ" na druku załączonym przez Zamawiającego. Wype łnić  Formularz 
cenowy na druku załączonym przez Zamawiaj ącego. 

IV. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA W/W WARUNKÓW DOSTAWCA UBIEGAJĄCY 
SIĘ  O ZAMÓWIENIE MUSI ZAŁĄCZYĆ  DO OFERTY NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY - 

1 , Wypełniony druk OFERTA sporządzony ściś le wed ług załącznika nr I do Warunków 
Zamówienia. Sporz ądzenie oferty w innej formie spowoduje jej odrzucenie. 

2. Wypełniony Formularz cenowy sporządzony wg załącznika nr 2 do Warunków 
Zamówienia. Formularz cenowy nale ży sporządzić  ściś le wg wzoru druku załączonego przez 
Zamawiaj ącego. Sporządzenie formularza w innej formie spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Oś iadczenie o spe łnianiu warunków udzia łu w post ępowaniu sporządzone wed ług 
załą :znika nr 3 do Warunków Zamówienia. 



4. Wykaz wykonanych us ług w okresie ostatnich trzech ł at sporządzony wed ług załącznika 
nr 4 do Warunków Zamówienia. Do wykazu nale ży załączyć  dokumenty potwierdzaj ące, że 
wykazane usługi zostały wykonane należycie. 

5. Protokó ł  prób technicznych dotyczący doboru flokulantu do odwodnienia osadu 
przefermentowanego sporz ądzony wed ług Załącznika nr 5 do WarUnków Zamówienia. 

6. Odpis z w łaściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia łalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed 
terminem sk ładania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj ących się  o 
zamówienie dokument ten winien z łożyć  każdy z Wykonawców. 

7, Przedsi ębiorcy występujący jako spó łka cywilna zobowiązani są  do załącznika umowy spó łki 
cywilnej 

V. OFERTA 

1. Ofertę  stanowi wype łniony druk OFERTA" z wype łnionymi załącznikami I wymaganymi 
cl oku ni enta ni i 

2. Złożenie przez jednego wykonawcę  oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż  jednej 
oferty lub oferty zawieraj ącej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 

3. Zamawiaj ący nie dopuszcza mo ż liwości złożenia oferty wariantowej. 
4. Zamawiaj ący nie dopuszcza moż liwości składania ofert częściowych. 
5. Ofertę  należy sporządzić  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa żności, 

w języku polskim, zgodnie z wymaganiami okre ś lonymi w Warunkach Zamówienia. 
6. Wszystkie strony oferty powinny być  połączone w sposób trwa ły, uniemoż liwiający 

wysunięcie się  kartek każdej z wyodrębnionych częś ci. 
7. Oferta musi być  podpisana przez osob ę  upoważnioną  do reprezentowania firmy na zewn ą trz 

lub przez pe łnomocnika, przy czym pe łnomocnictwo musi być  dołączone do oferty. 

VI. FORMA DOKUMENTÓW 

Wymagane dokumenty należy przedstawi ć  w formie orygina łów albo kserokopii. Dokumenty 
złożone w lormie orygina łów muszą  być  parafowane. Zamawiaj ący dopuszcza parafowanie 
przez jedna z osób podpisujących ofertę . Dokumenty złożone w formie kserokopii musz ą  
być  opatrzone klauzulą  ZA ZGODNOSC Z ORYGINAŁEM" i po świadczone za zgodno ść  
z orygina łem przez Wykonawcę . Zamawiający dopuszcza poświadczenie zgodno ści 
z orygina łem przez jedną  z osób podpisujących druk „OFERTA". 

Zamawiaj ący zażąda przedstawienia orygina łu lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę  kserokopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwo ści, a Zamawiaj ący nie może 
sprawdzić  jej prawid łowości winny sposób. 

VII. PODPV 

Osoby reprezentujące osobę  prawną  lub fizyczną  wskazane w dokumencie upowa żniającym 
do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo podpisują : 

druk OFERTA" 
formularz cenowy, 
załączniki, 
miejsca, w których zosta ły naniesione zmiany. 

IR 



W Ł  PEŁNOMOCNICTWO 

W przypadku, gdy Wykonawcę  reprezentuje pe łnomocnik do oferty musi by ć  załączone 
pe łnomocnictwo okreś lające jego zakres 1 podpisane przez osoby reprezentuj ące osobę  
prawn ą  lub fizyczną . 
W przypadku złożenia kserokopii, pe łnomocnictwo musi by ć  potwierdzone za zgodność  z 
orygina łem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. 
Zamawiaj ący przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu orygina łu lub notarialnie 
potwierdzonej kopii pe łnomocnictwa. 

Termin sk ładania ofert up ływa dnia 22 maja 2013 r, o godz. 12 00 .  

Oferty złożone po terminie zwraca si ę  bez otwierania. 
Ofertę  należy złożyć  w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiaj ącego OPWiK 
Sp. z o.o. W Ostrołęce nI. Kurpiowska 21, budynek A, I piętro, sekretariat pokój nr I 
i oznaczyć  „,Oferta na dostawę  floku łantu do odwadniania osadu przefermentowanego" 
wraz z adresem Wykonawcy. 
Wykonawca mo że wycofać  złożoną  przez siebie ofertę  pod warunkiem, że pisemne 
powiadomienie wp łynie do Zamawiaj ącego przed up ływem terminu do sk ładania ofert. 

Termin zwi ązania ofertą  wynosi 30 dni. 
Bieg terminu rozpoczyna si ę  wraz z up ływem terminu składania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach, przed up ływem terminu zwi ązania ofertą , Zamawiaj ący 
może zwróci ć  się  do Wykonawców o wyrażenie zgody na przed łużenie tego terminu o 
oznaczony okres. 

Otwarcie ofert nast ąpi dnia 22 maja 2013 r. o godz. 1210  w siedzibie Zamawiaj ącego ni. 
Kurpiowska 21. budynek A, I pi ętro. sala konferencyjna. 

Otwarcie ofert jest jawne. 
Bezpoś rednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką  zamierza przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia. 
Po otwarciu oferty Zamawiaj ący poda imię  i nazwisko, nazwę  firmy oraz adres Oferenta. 
którego oferta jest otwierana, a tak że informacje dotycz ące ceny oferty. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie by ł  obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
Zamawiaj ący prześ le mu informacje, które zosta ły og łoszone podczas otwarcia ofert. 

1. Ostateczna cena oferty jest maksymalnym szacunkowym wynagrodzeniem wyliczonym na 
podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia. 

2. Podane w ofercie ceny musz ą  być  wyrażone w PLN. Ceny muszą  uwzględniać  wszystkie 
wymagania niniejszych Warunków Zamówienia oraz obejmowa ć  wszelkie koszty. jakie 



poniesie Wykonawca z tytLl łu należytej oraz zgodnej z obowi ązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Sposób zap łaty 1 rozliczenia za realizacj ę  niniejszego zamówienia, okre ś lone zosta ły w 
projekcie umowy stanowi ącym załącznik do Warunków Zamówienia. 

4. Ceny jednostkowe okre ś lone przez Wykonawcę  w formularzu cenowym zostan ą  ustalone na 
okres ważności umowy i nie będą  podlega ły zmianom. 

5. Ostateczn ą  cenę  oferty stanowi suma warto ści formularza cenowego z doliczonym 
podatkiem VAT. obowi ązującym w dniu wystawienia faktury. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, 

1. Zamawiaj ący poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omy łki rachunkowe w 
obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy z łożyli 
oferty. 

2. Zamawiaj ący poprawi omyłki rachunkowe zgodnie z § 19 Regulaminu Przeprowadzania 
Przetargów i Udzielania Zamówie ń  w Ostrołęckim Przedsi ębiorstwie Wodoci ągów i Kanalizacji 
Sp. z oo. 

3. Wykonawcy sk ładając oferty dodatkowe nie mog ą  zaoferować  cen wyższych niż  zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

PRZYWYBORZE OFERTY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ  J,Ę NASTĘ UYMI 
KRYTERIAMI: 
cena .. 20% 
koszt odwodnienia - 80% 

W przypadku kryterium „cena oferta otrzyma zaokrągloną  do dwóch miejsc po przecinku 
ilość  punktów wynikającą  z działania: 

.-„ rnin 

gdzie: C liczba punktów za kryterium cena" (Z dok ładnością  do dwóch miejsc po 
prz cci n k 

najncsza cena wynikaj ąca ze złożonych ofert 
C.. cena oferty badanej 

W przypadku kryterium „koszt odwodnienia" oferta otrzyma zaokr ągloną  do dwóch miejsc po 
przecinku ilość  punktów wynikaj ącą  z dzia łania: 
(koszt odwodnienia Ko nale ży obliczy ć  zgodnie z zapisami rozdzia łu XIV niniejszych 
VVarcnk(Sw Za,nówienia) 

Ko —
Komin 

Ko, 
gdzie: Ko ~ liczba punktów za kryterium koszt odwodnienia (z dokadnościa do dwóch 

miejsc po przecinku 
- najni ższy koszt odwodnienia wynikający ze z łożonych ofert 

IKo.. koszt odwodnienia oferty badanej 



Za najkorzystniejsz ą  zostanie uznana oferta, która otrzyma najwy ższą  liczbę  punktów. 

XIV. WARUNK1 DOTYCZACE DOBORU FL0KULANTOW 1 SPOSOBU WYLICZENIA 
KOSZTU OD~MENIA 

l. Wykonawca dostarczy 25 kg dobranego laboratoryjnie flokulantu do odwadniania osadów 
przefermentowanych produkowanych w Zak ładzie Oczyszczania Scieków w Ostro łęce w 
celu przeprowadzenia prób technicznych przez Zamawiaj ącego. 

2. Zamawiający we własnym zakresie przeprowadzi próby w skali technicznej w obecno ści 
Wykonawcy w celu potwierdzenia przydatno ści dobranego flokulantu. 

3. Próby będą  prowadzone przy nadawie osadu 10 mlh. 
4. Warunkiem umo ż liwiaj ącym złożenie oferty przez Wykonawcę  jest nie przekroczenie 

wartości parametrów granicznych okre ś lonych w Załączniku nr 5 w czasie 
przeprowadzonych przez Zamawiaj ącego prób technicznych. 

5. Z przeprowadzonych prób technicznych sporz ądza się  protokó ł  dotyczący doboru 
flokulantu do odwodnienia osadów przefermentowanych wed ług Załącznika nr 5 do 
Warunków Zamówienia. W czasie prób ustalone zostan ą : 

sucha masa nadawy osadu w % sm. 
sucha masa osadu odwodnionego w % sm. 

LA nadawa osadów przefermentowanych w ma/h 
nadawa osadów przefermentowanych w T s.rnih 
wydajność  pompy flokulantu w rn3/h 
stężenie flokulantu w kg/ma 

rã ChZT odcieku w mg 02/dm 3  
zawiesina ogólna odcieku w mg/dm 

W czasie prowadzenia prób obliczone zostanie zu życie flokulantu w kg/m 3  nadawy 
osadów przefermentowanych w następujący sposób: 

- stezenie flokulantu(kg/m 3 )" w djnoscpompy !1k imitu(r 	1/) 
IHI\ „ ! hL HHntu(kg/Ts.rn.) - 

nadawa s.m. osadow prze crmeilowanych (T smh 

Na podstawie wyników przeprowadzonych prób Wykonawca powinien wyliczy ć  Koszt 
odwodnienia Ko (z11m 3 ) nadawy osadów przefermentowanych wed ług wzoru: 

Ko = (zużycie flokulantu x cena 1 kg flokulantu) - 1 pkt za ka żdy procent stężenia s.m. 

Zq odne z Załącznikiem nr 5 do Warunków Zamówienia zawarto ść  suchej masy (sm.) w 
osadzie po odwirowaniu nie powinna by ć  niższa niż  20% sm. 
Za każdy dodatkowy procent sm. Wykonawca dostanie 1 punkt, który nale ży odjąć  od 
kosztu odwodnienia, 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj ący zawiadomi wykonawców,  
którzy złożyli oferty o: 

Em 



a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę  (firmę) siedzibę  I adres wykonawcy, 
którego ofertę  wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

b) wykonawcach, których oferty zosta ły odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne I 
prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post ępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne I prawne. 

Ponadto, wybrany wykonawca otrzyma zawiadomienie, w którym podany b ędzie sposób oraz 
warunki zawarcia urnowy. 

Podpisanie umowy z wykonawc ą  nastąpi w terminie nie krótszym ni ż  3 dni robocze od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

It Iii Y [S1!4 

Projekt umowy stanowi za łącznik do niniejszych Warunków Zamówienia 

Postępowanie o zamówienie uniewa żnia się  w przypadkach okre ś lonych § 27 Regulaminu 
Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówie ń  w Ostro łęckim Przedsi ębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. 
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