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Ę CKIE PRZEDSI Ę BIORSTWO WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI SP.
ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostro łę ka
Tel. 29 769-47-30, 29 760-32-61, Fax. 29 769-4 7 -36

na zadanie:

„Dostawa flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego".
Post ę powanie prowadzone b ę dzie zgodnie z

GULAMINEM PRZEPROWADZANIA PREZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIE Ń
TROŁĘ CKIM PRZEDSI Ę BIORSTWIE WODOCI ĄGÓW 9 KANALIZACJI SP. Z
OSTROŁĘ CE
i dost ę pny jest u pracowników uprawnionych do kontaktów z Wykonawcami ar
ternetowej OPWiK --- www.opwik
awnionyr io kontaktów z Wykonawcami s ą:
iwach oceduralnyc
- Marzena Ziemska, tel. 29 76c.
iwach
' „icznych
- Wiesław Bie ń kowski, tel. 668-37 162

,,.

IZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 19.02.2015 r.

n z ówienia jest dostawa flokulantu do odwadniania osadów przefermentow
pan 'i przez Zak ład Oczyszczania Ś cieków w Ostrołęce, we Wspólnym S łowr
~ oznaczonych kodem 24000000-4 - Produkty chemiczne.
realizowane b ęd ą w partiach okre ś lonych w zamówieniach telefoniczny
►0

kg jednorazowo), sk ładanych przez Zamawiaj ącego. Realizacja dostawy w cI ącJu
-d złożenia zamówienia. Ogó łem szacowana ilo ść dostarczonego flokulantu
, kresie

trwania umowy wynosi ć bę dzie ok. 20 000 kg.

~a za 1 ka caroduktu powinna obejmowa ć koszt produktu wraz z dostaw ą do Zamawiaj
teren Zakładu Oczyszczania Ścieków) oraz odbiorem i utylizacja nniknA
it powinien posiada ć kartę charakterystyki w j ęzyku polskim zgodnie z
;iej. Opakowania produktu powinny spe łnia ć wymagania Ustawy o odpa
?012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21). Dostawca zapewni odbiór opakowa ń
i istniej ących urz ądze ń :

stosowana wirówka do odwadniania osadu firmy FLOTTWEG.
. .Jaacja przygotowania roztworu polielektrolitu przeznaczona dla środk
proszku lub ami il-ii

ansy:

1 Wykonawca przed z łożeniem oferty dokona laboratoryjnego doboru fIokiint ń
yadniania osadu przefermentowanego produkowanego przez Zak ład
w w Ostrołę ce.
VVykonawców dostarczy minimum 25 kg dobranych laboratoryjnie ś rodk
e, które prowadzone b ęd ą przez Zamawiaj ącego w obecno ś ci Wykonawcy
iaj ący dopuszcza dobranie tylko dwóch produktów do odwadniania osadów.
E
cz
prób technicznych Zamawiaj ący zbada 2 pobrane próby w ci ągu 2 godzin
Obydwie próby powinny spełnia ć wymagania. W przypadku, gdy par ć
w załączniku nr 5 do Warunków Zamówienia zostan ą przekro
onowany flokulant nie zostanie przyj ęty przez Zamawiaj ącego.
E
ne w czasie prób technicznych warto ś ci parametrów nale ży poda ć . .okł adnn ś
c po przecinku.
wag ę podczas wyceny b ędzie wzi ęta ś rednia z dwóch prób (w pozycja
E
:niku nr 5 Protoko łu z prób technicznych).
E
as prób technicznych Wykonawca mo że prowadzi ć własne badania,
prób przez Zamawiaj ącego rozpocznie si ę po zg łoszeniu gotowo ści Wykor
przez Zamawiaj ącego nie mo że rozpocz ąć si ę po godzinie 1
azianego na próby danego produktu.
E
n prób technicznych nale ży uzgodni ć z osob ą wyznaczon ą przez Zamawiajt
tów z Wykonawcami w sprawach technicznych do dnia 27 stycznia 2014 r.
E 7mwiir.y nie jest zobowi ązany do zwrotu kosztów przeprowadzenia prób bez w7nI
powania.

1

Jaé u 3wnienia do wykonywania dzia łalno ści tub czynnoś ci obj ętych
jeżeli ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń i
a zasadach przyj ętych w §16 Regulaminu przeprowadzania
iówień w OP WIK Sp. z o. o.
E
e wykona ł co najmniej dwie us ługi w okresie ostatnich trzech lat, odpowi
dzajem przedmiotowi zamówienia.
E
wymagane przez Zamawiaj ącego wyniki prób technicznych opisane w rozd
niniejszych Warunków Zamówienia (Warunki dotycz ące doboru flokulantów i
ania kosztu odwodnienia).
4. bporzqdziá „OFERTĘ " na druku za łączonym przez Zamawiaj ącego. Wypełni ć Formularz
cenowy na druku za łączonym przez Zamawiaj ącego.
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pełniony druk OFERTA sporządzony ś ci ś le wed ług załącznika nr I do V
nówienia, Sporz ądzenie oferty w innej formie spowoduje jej odrzucenie.
pełniony Formularz cenowy sporz ądzony wg za łącznika nr 2 do War
E
nówienia. Formularz cenowy nale ży sporz ądzi ć ś ci ś le wg wzoru druku za łączonego
Lamawiaj ącego. Sporz ądzenie formularza w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oś wiadczenie o spełnianiu warunków udzia łu w post ępowaniu spc
wec
załącznika nr 3 do Warunków Zamówienia.

4. Wykaz wykonanych us ług w okresie ostatnich trzech lat sporz ądzony według załącznka
nr 4 do Warunków Zamówienia. Do wykazu nale ży załączyć dokumenty potwierdzaj ące, że
wykazane usługi zostały wykonane nale życie.
prób technicznych dotycz ący doboru flokulantu do odwodnienia osadu
efermentowanego sporządzony wed ług Załącznika nr 5 do Warunków Zamówienia.
6. Odpis z właś ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i in formacji o dzia łalnoś ci
gospodarczej, jeżeli odrę bne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub ewidencji,
azania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze ś niej niż 6 miesi ę cy
em skł adania ofer W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj ących
Huwienie dokument ten winien z łożyć każdy z Wykonawców.
„
:edsi ę biorcy wystę puj ący jako spółka cywilna zobowi ązani s ą do załącznika umowy
urn
yilnej.

stanowi wypeł niony druk OFERTA" z wype łnionymi załącznikami i wymaganymi
k urn enta mi.
)żenie przez jednego wykonawc ę oraz podmioty wyst ę puj ące wspólnie wi ę c
uierty lub oferty zawieraj ącej rozwi ązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie
3. Zamawiaj ący nie dopuszcza mo ż liwo ś ci złożenia oferty wariantowej.
4
7 rnawiaj ący nie dopuszcza mo ż liwo ś ci składania ofert częś ciowych.
rtę należy sporządzi ć z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieb
ku polskim, zgodnie z wymaganiami okre ś lonymi w Warunkach 7amówienia.
€
ie strony oferty powinny by ć połączon
sposób tr y, uniemo;
li ę cie si ę kartek ka żdej z wyodrę bnionych cz ęści.
musi by ć podpisana przez osob ę upowa ż nion ą do reprezentowania firmy
zez peł nomocnika, przy czym pe łnomocnictwo musi by ć dołączone do oferi
11*] Uj I
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imagane dokumenty nale ży przedstawi ć w formie orygina łów albo kserokopii. Doku
)
ne w formie orygina łów muszą być parafowane. Zamawiaj ący dopuszcza parafoMni
jedn ą z osób podpisuj ących ofert ę . Dokumenty złożone w formie kserokooii i
patrzone klauzul ą ZA ZGODNO ŚĆ Z ORYGINAŁ EM" i po świadczon
/glna łem przez Wykonawcę . Zamawiaj ący dopuszcza po świadcze
inałeni przez jedn ą z osób podpisuj ących c <OFERTA",
waj ący zaząda przedstawienia orygnał u lub notarialnie potwierdzonej
nentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawc ę kserokopia doku
ieczytelna lub budzi w ątpliwo ś ci co do jej prawdziwo ś ci, a Zamawiaj ący nie
„dzi ć jej prawid łowo ś ci w inny sposób.

oby reprezentuj ące osob ę prawn ą lub fizyczn ą wskazane w dokumencie upowa ż ni
wystę powania w obrocie prawnym ł ub posiadaj ące pełnomocnictwo podpisuj ą:
druk .„OFERTA"
formularz cenowy,
łączniki,
iejsca w których zosta ły naniesione zmiany.

przypadku, gdy Wykonawc ę reprezentuje pe łnomocnik do oferty musi by ć załą .
łnomocnictwo okre ś laj ące jego zakres i podpisane przez osoby reprezentuj ące n
wn ą lub fizyczn ą.
przypadku złożenia kserokopii, pe łnomocnictwo musi by ć potwierdzone za zgodi
jginałem przez osoby upowa ż nione do podpisywania oferty.
mawiaj ący przed podpisaniem umowy za żąda do wgl ądu oryginału lub notaria
erdzonej kopii pe łnomocnictwa.

min składania ofert up ływa dnia 14 lutego 2014 r. o godz
żone po terminie zwraca si ę bez otwierania.
Ofertę leży złożyć w zamkni ętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiaj ącego OPWiK
Sp. z oo. w Ostro łęce ul. Kurpiowska 21, budynek A, I pi ętro, sekretariat pokój nr I
o2
czyć „Oferta na dostaw ę flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego
iz z adresem Wykonawcy.
yyykonawca może wycofa ć złożon ą przez siebie ofert ę pod warunkiem,
powiadomienie wp łynie do Zamawiaj ącego przed upływem terminu do skłaaania oi

wi ązania ofertą wynosi 30 dni.
erminu rozpoczyna si ę wraz z upływem terminu składania ofert.
asadnionych przypadkach, przed up ływem terminu zwi ązania ofert ą, Zamay
zwróci ć si ę do Wykonawców o wyra żenie zgody na przed łu żenie tego tern
iy okres.

łI

arcie ofert nast ąpi dnia 14 lutego 2014 r, o godz. 12 10 w siedzibie Zamawiaj ącego, ul,
wska 21, budynek A, I pi ętro, sala konferencyjna.
arcie ofert jest jawne.
po ś rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj ący poda kwot ę , jak ą zamierza przezn
insowanie zamówienia.
otwarciu oferty Zamawiaj ą cy poda imi ę i nazwisko, nazwę firmy oraz adres OfE
o oferta jest otwierana, a tak że informacje dotycz ące ceny oferty.
„

ypadku. gdy Wykonawca nie by ł obecny przy otwieraniu ofert, na jego
/iaj ący prze ś le mu informacje, które zosta ły ogłoszone podczas otwarcia ofert.

na oferty jest maksymalnym szacunkowym wynagrodzeniem wyliczon"
uinularza cenowego stanowi ącego załącznik nr 2 do Warunków Zamówien
iane w ofercie ceny musz ą być wyra żone w PLN. Ceny musz ą uwzgl ę dnia ć \
wymagania niniejszych Warunków Zamówienia oraz obejmowa ć wszelkie
„

jtiyyt

iiesie Wykonawca z tytu łu należytej oraz zgodnej z obowi ązuj ącymi przepisami
edmiotu zamówienia.
sób zap łaty i rozliczenia za realizacj ę niniejszego zamówienia, okre ś lone zosth
jekcie umowy stanowi ącym załącznik do Warunków Zamówienia.
y jednostkowe okre ś lone przez Wykonawc ę w formularzu cenowym zostan ą ustak
es wa ż no ś ci umowy i nie b ę d ą podlegały zmianom,
ateczn ą cen ę oferty stanowi suma warto ści formularza cenowego z doliczonym
latkiem VAT, obowi ązuj ącym w dniu wystawienia faktury.
riawiaj ący zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

Ril

awiaj ący poprawi w tek ście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłk rnhunkowe w
zeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, kt :y z łożyli
awiaj ący poprawi omyłki rachunkowe zgodnie z § 19 Regulaminu Przeprowadzania
rzetargów i Udzielania Zamówie ń w Ostrołę ckim Przedsi ę biorstwie Wodoci ągów i Kanaliz
Z OO

Vykonawcy składaj ąc oferty dodatkowe nie mog ą zaoferowa ć cen wyższych ni ż z
y złoż onych ofertach.
PR2 ~BORZE OFERTY ZAMAWIAJ Ą CY B Ę DZIE KIEROWA Ł Sir
ER lAM 1:

NATPI HAflYMI

odnienia * 801
padku kr num cena" oferta otrzyma zaokr ąglon ą do dwóch miejsc po przecinku
inktów wynikaj ącą z działania:

ład
nik,

hnl

zł

dku kryterium koszt odwodnienia" oferta otrzyma zaokr ąglon ą „ dwóch miejsc
u ilo ść punktów wynikaj ącą z działania:
1;nia K
z zapisar „„„1ziału XIV riniej
ch
„y obliczyć
„„

iówien

za
zecnk
koszt odwodnienia
dnienia
badan

„

Za najk.rystniejsz ą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwy; : ą liczl punktów.

XIV. WARUNK1 DOTYCZACE DOBORU F11-0KULANTóW 1 SPOSOBU WYLICZENIA
KOSZTU O~MENIA
1 Wykonawca dostarczy 25 kg dobranego laboratoryjnie flokulantu do odwadniania o
efermentowanych produkowanych w Zak ładzie Oczyszczania Ś cieków w Ostrołę
lu przeprowadzenia prób technicznych przez Zamawiaj ącego.
Lamawiaj ący we własnym zakresie przeprowadzi próby w skali technicznej w obecr
Wykonawcy w celu potwierdzenia przydatno ści dobranego flokulantu.
Próby b ę d ą prowadzone przy nadawie osadu 10 m 3/h.
Warunkiem umo ż liwiaj ącym złożenie oferty przez Wykonawc ę jest nie przekrocz
rtości parametrów granicznych okre ś lonych w Za łączniku nr 5 w czasie
przeprowadzonych przez Zamawiaj ącego prób technicznych.
)rzeprowadzonych prób technicznych sporz ądza si ę protokół dotycz ący doboru
kulantu do odwodnienia osadów przefermentowanych wed ług Za łącznika nr 5 do
runków Zamówienia. W czasie prób ustalone zostan ą:
• sucha masa nadawy osadu w % sm.
• sucha masa osadu odwodnionego w % s.r
• nadawa osadów przefermentowanych w ni ni
• nadawa osadów przefermentowanych w T sm/h
• wydajno ść pompy fIoku lantu w M3 /h
• stężenie flokulantu w kg1m 3
hZT odcieku w mg 0 7/dm
• zawiesina ogólna odcieku w mg/d
W czasie prowadzenia prób obliczone zostanie zu życie flokulantu w kg/r nadawy
dów przefermentowanych w nastę puj ący sposób:

Na podstawie wyników przeprowadzonych prób Wykonawca powinien wyliczy ć Koszt
odwodnienia Ko (zł/T s.m) nadawy osadów przefermentowanych wed ług wzoru:

RH

ok H

HR H: RH Ż R

ałą cznikiem nr 5 do Warunków Zamówienia zawarto ść suchej ma
adzie po odwirowaniu nie powinna by ć niż sza ni ż 20

wł ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj ący zawiadomi 1\11rnn2wców,
żyli oferty 0:
wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj ąc nazwę (firm ę ) siedzib ę i adres wykonawcy,
którego ofert ę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

M

L, j y konawcach, których oferty zosta ły odrzucone, podaj ąc uzasadnienie faktyc
prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post ę powania o udzielenie zamówienia,
podaj ąc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ponadto, wybrany wykonawca otrzyma zawiadomienie, w którym podany b ędzie sposól
d zawarcia umowy.
pisanie umowy z wykonawc ą nastąpi w terminie nie krótszym ni ż 3 dni robo
kazania zawiadomienia o wyborze oferty.

ekt umowy stanowi za łącznik do niniejszych Warunków Zamówienia.

powanie o zamówienie uniewa ż nia si ę w przypadkach okre ś lonych § 27 Regulam
F?orowad7AniA Przetargów i Udzielania Zamówie ń w Ostrołęckim Przedsi ę biorst
igó
ializacji Sp. z o.o.

ZATWIERDZAM
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