
ZAVAWAJ ACY 

OSTROi ECKIE PRZEDSI ĘBIORSTWO WODOCI ĄGÓW 
KANALIZACJI SP. Z Oc, . 

Kurpiowska 21. 07-410 Ostro łęka 
29 69-47-30 29 760-32-61 	29 769-47-36 

-OJ\K „Z,VkJ\/VEN1.E 

\Ai POSTEPO\A/ANIU O ZAMÓWIENIE PROWADZONE 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Posiepowanie prowaozone dedzie zgodnie z: 
„REGULAMINEM PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA 
ZIWIÓWIE Ń  y\/ OSTROLECKIM PRZEDSIEBIORSTWIE W000CIAGÓW 

KANALIZACJI SP. Z C.O. W OSTROLCE 

HerjHaoiiit doswpny piist u pracowników uprawnionych do kontaktów z Oferentami, oraz na 
s a on te 0 ren aetowei O P\iVi K 
Pmeo\ynlknini prawnionymi do kontaktów z Oferentami sa 
W 51 2Jfl 	ociinycii 	Marzena Ziemska. LeI. 29 769-4744 
2Z sprawami rechnicznycu 	.. Wies ław Bie ń kowski. te. 668-37T862 

I T"lIN 	W. .V ZAMÓVyENiA od dljO.2013 r. do 2802.20 L5 

H. OKRESerENI22 PF VDMiOTU ZAMÓWIEN1A 

Prznnio:oi H:amówienla iesL iransport osadów ściekowych wraz z za ładunkiem na . 
Oc \Jczcsd 	 ) -i ,z , 11 uL Chemcznc.i 

USiHqr OL)OHrlrHH 

112 tele 	ykazane przez Zarnawiajcego na odleg łość  do dki krn od iliejse 
oi ł adunku oraz rozgarni ęcie i wymieszanie z gleba (.oranie) w miejscu oz . ładunku Myci: 

Lrakosr wykonywania zadania nie jest obję te zakresem zamówienia i stanowi koszt 
ykoi la 

Aymieszauo L: cjebo musi nastą pi ć  w terminie 7 dni kalendarzowych po nawyrzraniu osadom 
CLzacunkowa ilos ć  odpadów - ok. 5.000 ton (transport b ędzie sie odbywa ł  w panach po ok (IQP 

CI,  11 jednorazowo 
rryrrezionych osdow bedzie kazdorazoyo okre ś lona na podstawie wydruków z ya 

adoymi ki kokane u ł asiiosci ą  Wykonawcy. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo mazania 
osadom :atacioryanych na srodki transportu Wykonawcy w tym przypadku koszt wa żenia pok y 
namarsaacy 11\iazenlo moze bo wykonane na terenie Ostroleki lub w innym miejscu za zqooa 

1,é2 1zkunacrcr kVykonaroca nie bodzie zada ł  zap łaty za dojazd do miejsca wazenia pojazdow 
czek 

 
odleg łość  nic,  przekroczy 30 km do miejsca roz ładunku. 

2) Taiaort nas ktaclowLsko popio łów paleniskowych Energe Zespó ł  Elektrowni Ostro łęka w 
Hi5SOOWOSOI Leci Pi -zedmiejsk. Zamówienie nie obejmuje us ł i.igi rozgarniania 1 orania. 
kzaounkorya ko ść  odpadów • ok '1000 ton (transport b ędzie się  odbywa ł  w partach po ok. 100 
ton iec1norazOwo 



"Ni 	żyyV"k cion . 	„ )sadów becizie kaŻdorazoWo okresior 	n podstaw 	:ydwkow 
J o\crkI ociacLj ytasnoscia Wykonawcy. Zaiawiajac\" ostrzega sol 	prawo 

.1 Ieg tadunku na terenie Zespo ł u Elektrowni Ostro łcoi iii. Hektryczn 5. Koszt yic: 

uokryie omawiający. \\Iykonayic  ni nędzie coda ł  zap łaty c dojazd do n]sJ J 

W 	 łcyi Iku umówe ń  L.is ługi oz flaczone s ą  koden: 

1 3OOO 	5i LH obróbki usuwania odpadów. Mor nie ca 1iehezpiecnL. 

MH 	powstawania odpoiu: Zak ład Oczyszczania Scieków \ ,v Ostro łece. LII. Chemiczn 

Z1o... nie oferty powulno ty ć  poprzedzone wizyta Wykon ocy i 	terenie OczyIcuzalni 

2 w Oir 	o w celu okre ś lenic uiozhwo ści vvvkonania zamówienia. 

	

iucZcpi j ł oJunkow )owlnria by ć  przykrywann na czas przewozu osadów y solu 	raniczenia 
susi u ichów. 

III. WYkDN.t\yie:,. JEtIEGsJAC" S Ę  O ZAMOVIIENIE MUSI SPEŁN łAC ilZ. 
u\. jji5\j c 	;\IAFIIJNKI UDZIAŁU W POSTEPO\NNU: 

O5 o.. LJI ui iloma do wykonywania dzsi1alnosci lub czynno ści obje ych nink j zym 
7anio sieiiienu s7eli ustawy nak ładaj ą  ohowiazok posiadania takich uorawnien i nic podlec: 

or ykluczeniu n 	osadach przyj ę tych w §14 Repii/oinuni pi; oowodz;iimi Pl  
d WiK Sp. 	o. 

2. 	oi:u ć . 	/„ ykono ł  co najmniej jedn ą  ns ł up 	okresie ostatnich 	och 

Al 	ldajaco 	rodzaje; przedmiotowi zamówienia 
nor 1 Izic OFEi fĘ 	ci ś le co druku za łą czonym przez Zamawiaj ącego. Spoc 1: 
ert ;cnro foi ii -lie SpOOCILiJ jej odrzucenie. 
„ype łnic w owOce cenowy na druku za łączonym pic Zamawiaj ącego 

S V\e, o łnic druk Poiencja: Techniczny ś ciś le wgwzoru za łączonego przo 7.amawiajps j 
Wykonawcc owinieil posiada ć  lub dysponowa ć  narzędziami j urzo ,idzemamí niezbędnymi do 

nania niniejs:"o zamówienia. tj . 
u iajiiiniej trzy szczelno samochody pirzystosoNivane, co przewozu materia łów c2c ś cio\ 

„eudnionych tosadów . oraz przystosowano do jazdy po gruncie nii ękkim polnyi 
;do\y, ki i „ :ymiarach pozwalaj ących na za ładunek osadów ściekowych sk łaclowanyc 

u 	oletkech os dowych no lorenie Oczyszczalni. wyposa żono y wucjo unlozliwiającą  
„ lik . ilorti....u ładunku. 

ypadki kc:unia oferty przez podmioty wystepuj ąc: wspólnie. w/w warunek susi 
na ć ic,niniej jeden podmiot. 

IV. W CELU POTó/lRDZENIA 	SPEŁMANIA W/W 	„/tIARUNKÓyV WYKONAWk;A 
UBIEGAJ Ss 	O ?AMÓWENIE MUS - AC, YĆ 	DO OFERTY 	NIŻEP 
W 1 MIE\iiONE. DOKUMENT 

0" i ł niony 	\ rERTO sporządzony wed ług zatącznika ni rIo Warunkow Zriniowieni 
„1 \/ypo łniony „ :orm  u/orz cenowy sporządzony wg za łącznika nr 2 do Warunków zamówieni, 

irmLHarz „ cn owy IOHOy sporządzi ć  ś ci ś le wg wzoi Li druku za łuczonego pr" 
mawiaj ą c 3. Sporzaclzenie formularza w innej formie spowoduje odrzucenie oferty. 

)swiodcze;,ic . soe łnianiu warunków udzia łu w z)ostępowaniu sporządzone wedlu 
zalpceniku 	Pcio Warunków Zamówienia 

4. Wy."ccn /ykonanycS us ług „i  okresie ostatnich trzech lat spoi cclzony yd ług za łą cznika O 

4 0" i/  i nkóc Zriniowienia. Do wykazu nale ży za łączy ć  dokumeny potwiordzaj ąc . 
„ n ns łu i zosta ł y wykonane nalezyie. 

5. Wiz ł niony drulk Potencja ł  Lechniczny sporządzony wtcni ług za łącznika nr 5 „ In wsi i..inków 
Zai s „ im 

6. 0cm/-,, r. woie"cjwec"o rejesir/; lub z,  centralnej ewidencji i informacji o dzia łalnosci 
gosouOmrc:e; lon odrę hn 	iicn;oisy wymagaja wpisu rio rejestru lub widenc r." celu 



i b S 	 odstaw do wykluczenia. wystawiom nie wcze śniej fliz () 	or y przed 

mrniineri zk łab 	ofert. 
7, dpis decyzji oz orowadzenie dzia ła/ności w zakresie zbierania rrons porw odpade r. 

190805 W-..  osady. 
z womocnośĆ  Isoyzj powinna by ć  potwierdzona 
0UyVierdoeflio powinn: zawiera ć  pieczeb urzedu potwierdzajacego ciz.  
zajnlo\yone pzez osob potwierdzanca. 

8. pi zypadk 	1 ładania oferty przez podmioty 	:ystepuja( -,e wspólnie. 
Lii 	onty musz być  z ł ożono przez ka żdy podmiot. 

9. zclsktorc .y\rzepuj ący jako spó łka cywilna zobowi ązmo 	dc ałą cziiika urnowi 1.:ió ł ki 

!N.] 4t 

1. 	) n 	unom 	ope łniony druk OFERTA z mypr łnionyrni u ł acznikami iwy! noom"ii 
dloki.Irnent!1 

2 Z ł ożeni prze. ednego wykonawcy oraz podmioty wyst ę puj ące wspólnie wiice-j fliz dnej 
oferty in Irrty 2 O .yieraj ą cej rozwi ązania alternatywne spowoduje jej ocli -z.ucenie. 

3. rn ąwiajacy nie uupuszczn mo ż liwoś ci z łożenia oferty „lenantowei. 
4. onnwiajacy nie dopuszcza mo ż liwości sk ładania ofert oz ęś ciowych. 

5. Ofertę  należy sporz ądzi ć  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieo"amosc: w 
polskim qodnie z wymaganiami okre ś lonymi w Warunkach Zamówienia. 

6. i\", ystkie strony oferty powinny by ć  połączone w sposob trwa ły. unieiroż liwiajacy 
uniecie n: kutek kazdej z wyodrębnionych cz ęś ci. 

7. Li mus hyz. poclpnnna przez osob ę  upoważnion ą  do reprezentowania firmy nn :uwnzli 
(upin! nion 	goclno .: wpisem do Krajowego Rejestru Sadowego lub 2.. centralnej widen(, 
informacji o dzia łalno ści gospodarczej) lub przez pe ł nomocnika. przy czym pe ł nomocnictwo 
musi być  dołą czone do cfc! L 

yL FI! DOI< U 

byyni kl. i. Li .umebt nale ży przedstawi ć  w formie orygna łów albo kserokopii L)okunienty 
I :nne w formie orygina łów muszz by ć  parafowane. Zamawiaj ący dopuszcza parafowanie 

osób podpisuj ących ofertę . Dokumenty z łożone w formie kserokopii muszo być  
opatr ine hoi. ula ZA ZGODNOSC Z ORYGINA ŁEM i poświadczone zz . „ qodno ś r 
oryqinaem piz.: Wykonawc ę . Zamawiaj ący dopuszczu po świadczenie zgodno ś ci z orygina łeni 
przez cdn Z oso: odipisLijacych druk OFERTA. 

uiTlawiajacy ; „ o „ O L przedstawieniu orygina łu ILib notarialni- potwierdzonej kopii dokunientu 
W\ Li - no i. -nly. gdy przedstawiona przez Wykonawco kserokopia dokumentu jest nieczytelna 
ul LiCl 1 sitpliwosci co c ł o Jej prawdziwo ś ci. .: 7 imawiaj ący nie nic że sprawclzn jej 

dI łowOc! 	011V sposób. 

VII. PODPISY 

o 	oprr:- ntujac 	„ obr prawn ą  lub fizyczna, wskazano 	nokumenco rip\z"o żniajucym L 
obrocie pro!ylym lub posiadaj ące pe ł nomocnictwo podpisuj ą : 

2 F E RTA 

1 r 	. w których zostuk uniesione zmiany. 

VIII. PEŁ \iUilOCNICTWO 



V p 	 Wykonawcę  reprezentuje pe łnomocnik do oferty musi byc „ ołą c:.o 
pe ł nomocnictwo okre ś lające jego zakres i podpisane prze osoby reprezentuj ące osobo pi ooa 
H 

rzykio:onia kserokopii. pe ł nomocnictwo musi by ć  potwierdzone o zqodnośc. 
ni yqin"dn pi osoby upowazniorie do podpisywania ofo p". 
7an1o\Ieiacy pi:cd podpisaniem imowy za żadn do wgl ądu oryginału uh notarialnie 

iierd Ponej kti p onomocnicL „ o 

IX. iiH JSCE I THRhłih\l SKLDANIA OFERT 

omiln sd. ehnia 	up ływa dnio 16 października 2013 r. o godz. 12 
Perh" ł o 	po rmiiiie zwraca si ę  bez otwierania. 

do ż yć  w 7emknietej kopercie zaadresowanej na dre 7amawiaj ą  ecjo OPWK Sp 
w Ostro łęce L Kurpiowska 21. budynek A. I pi ętro, sekretaria 	pokój ni 

oznaczy ć  Dfe 	transport I rozgarnianie osadów ściekowych" wirc 	aclrcoi 
c"ykonac 

yVykonao :i 	. 	„ corac z łożon ą 	rzez siebie ofertę  pod warunkiem. oo 3JH inne 
powiadonuanie vvplynie do Zamawiaj ącego przed up ływem trminu do sk ładania ofer L 

X. OPIS 	BU Ol- uZANIA OFE1Y 

)stateczna ca o eior jest maksymalnym szacunkowym wynagrodzeniem wyliczonym na 
)ostawi ormularza cenowego stanowi ącego za łącznik nr 2 do Warunków Zamówienia ni 
O esionyn jako suma warto ści pozycji przedstawionych w formularzu cenowym. 

H Podane o ofercie ceny musz ą  być  wyrażone w PLN. Ceny musza uwzgledniać  wszyskie  
wynia0or 	niniejszych Warunków Zamówienia oraz obejmowa ć  wszelkie kosziy. jO 
poniesie \iVykonaw o z tytu łu należytej oraz zgodnej z ohowi ązujacynii przepisem realiz i 
prodmiotu ynówiena. 

3. Sposób 000Loo 	rozliczenia 	i realizacj ę  niniejszego zamówienia. okre ś lone 	sta ły,  w 
projekcie LIn1oc shnowiacym za łącznik do Warunków Zamówienia. 

ony oJnostkcw okre ś lone przez Wykonawcg w formi.ilarzu cenowym ostan ą  ustalone na 
okres wacno ś ci H -novvy i nie będą  podlega ły zmianom. 
Ostatoona cen ę  oferty stanowi suma warto ści formularza cenowego z doliczonym podatkiem 

\T. obowio: Lijac 	H dniu wystawienia taktLiry.  
6. - oma;iiajacy :astrzea sobie prawo do zmniejszenia oikresu przedmiotu zamówieni; 

XI. : he ::idI ł \Z Ż 	LIż  DFER, 

cmui wia 	im ofei 	:ynosi 30 dni. 
Bieo srininu ro: - oczyna si ę  wraz z up ływem terminu sk ładania ueit. 
JO i.izn odnioiiycn przypadkach przed up ływem terminu zwi ązania oferta. Zamawiajacy niem 

oc do Wykonawców 	Nyra żenie zgody no orzed łumnie tego terminu o oznaczony 

XII. lEJSCE I TFRi\dliJ C uIL\RCIA OFERT 

Ctwa:oici oer ast ą pi dnia 16 października 2013 r. o godz. 	w siedzibie Zamawiającego. 
L -1omowska PL budynek L\, I oiętro, sala konferencyjna. 

cie (O 	nst jO i 



o „ osi odnio przed otwarciem ofert Zamawiaj ący poda kwou- jk zanoorza pr7t7naczy( iia 

oi syanie zamówienia. 
otw i ciu oferty Zamawiaj ący poda unie noswisko. iosy". limy ni os oni 	Oferento ktoi 
tn est otwiei 	'l',-ik że informacje dotyczace ceny oferty 

s i""u nudku. gdy \iykonawca nie by ł  obecny przy otwieraniu ofert. nn jego wniosek oniawuajacy 
i:usu ulu in 	(- : e. które zosta ł y og łoszone podczas otwarcia ofeui 

XIII. KRYTER1UVI OCENY OFR 

oiwiajac, „ oprawi w 	k ście oferty oczywiste omy łki piso: skin oraz omy łki rachunkowe w 
01)11". aniu n ąnyi niezw łoczni-: zawiadomi o tym wszystkich wykonawców. którzy z łożyli oferty. 

owiajacy popi oni omy łki rachunkowe zgodnie z 	„18 Regulaminu przeprowadzan!. 
przeLi :i udzielania zamowie ń  w Ostro łęckim Przedsi ębiorstwie Wodoci ągów i Kanilu:s"i 

Przy wynoze oieo.y samawiający będzie si ę  kierowa ł  następującym kryterium: 

Cena- 1 Ou0 

Jeż 	„ .mawiajacy nie beds móg ł  dokonod wyboru najko":ystniejszej oferty ze wzgledu na to. 
oferty o tej samej cenie to wezwie oferentów. którzy z łożyli te oferty do . „ łozenia 

ofei. odatkowych. 
o oo"ci sk ł .nlojac oferty dodatkowe nie maga :„ ofEo nyioc cen wyższych niż  aoferowan-

oertac 

przyzi 	„ omówienie oferentowi. którego ofu ni sia ł nio wymagania okeslon w 

Warunkach Z iówieni ora:; ni ć ry zaoferowa ł  najniższą  ko ńcową  ceno brutto. 

omawiaj „ .. 	„ oiyiac1onu niezw łoznie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej nin 
„ -Y „uLij ąc no.."nn i siedzuh" tego. ktorego ofert ę  wybrano. 

XIV. ZAyd o,DOM1EN1Y WYBORZE OFE. „ 

i „ yYuize najkorzystniejszej oieiv, Zamawiajacy zawiadomi wykonawców. kt(Y. 
Ii 	l 

ibou 	najkou-zystniejszej oferty. podaj ąc nazwę  (firm ę ) siedzibę  i adres wykonawcy, którq: 
wybrano os uzasadnienie jej wyboru. 

L 	„ :kon „iwnoch. k mrych oferty zosta ły odrzucono 1)oda ł ac uzasadnienie faktyczne i prawne 
ej .\knnuwcdch Lórzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie somówienia. podaj ąc 

.:5.ldnienie faktyczne i prawne. 
„ wad 	wyw ony wykonawca otrzyma zawiadomienie. i R oryin podany bensie sposób o 

n: runl 	n" „ n"cia urno": 

sop .-nin 1 e H „1 . 	z wykonaw" : nast ąpi n:orrninie 	Lo"uszym niż  3 dni robocze,  id 
ruia o.yiodomienia o w"jborze oferty 

XV. ISTOTNE WARUN" TJMO 

Pro: . umow" stanow „ o ł "icznik do niniejszych Warunków Zamówienia. 

s1owauii 	.a : m"s „ menie Liniey"ażnia sic w przypadkach okre ś lonych § 27 Regulaminu 



Pr.jro\;JaGyna -[::etargóy i 1Jdzieania Zanówieh w Ostro łeckn Prztdsi ębostw ł  \/VodociEqow I 
KnalLoji S Z o 

ZA TW 1 E R D Z A M 

:r łę ka. 201 30916 


