SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:
„Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej kraty rzadkiej zgrzebłowej na
przepompowni PK-4 zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”
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Bydgoszcz, dnia ………………………..
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SPECYFIKACJA WARUKÓW ZAMÓWIENIA
„Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej kraty rzadkiej zgrzebłowej na
przepompowni PK-4 zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrzną procedurą zakupów dostaw i usług
1. ZAMAWIAJĄCY:
CH E MWIK S P. Z O .O .
UL. TORUŃSKA 324A, 85-880 BYDGOSZCZ
REGON: 341608654
NIP: 9532645251
e-mail: zamowienia@chemwik.pl
www.chemwik.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa montaż i uruchomienie kraty o n/w parametrach:
Parametry technologiczne kraty:
➢ krata dostosowana do szerokości i głębokości kanału oraz przepływu,
- szerokość kanału

1350 mm

- głębokość kanału

4000 mm

➢ wysokość kraty powinna gwarantować bezpośredni załadunek skratek do
kontenera PA 1100 umieszczonego na posadce komory krat
➢ krata dostosowana do całorocznej pracy na zewnątrz, również w okresie
zimowym (kable grzewcze izolacja termiczna),
➢ przepustowość kraty winna być dostosowana do prognozowanych przepływów
maksymalnych godzinowych na poziomie 2900 m3/h
➢ typ kraty: krata zgrzebłowa,
➢ prześwit: 50 - 60 mm,
➢ kąt montażu 75-85°,
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➢ ruszt filtracyjny z prętów - pojedyncze elementy cedzące rusztu od strony
napływu w kształcie aerodynamicznym, zapewniający najniższe straty
hydrauliczne oraz zapobiegający zapychaniu,
➢ możliwość wymiany pojedynczego elementu cedzącego („pręta”) bez
konieczności spawania,
➢ pojedynczy element cedzący w przekroju nie mniejszy niż 50 mm,
➢ elementy zgarniające skratki skręcane, łatwe w wymianie,
➢ możliwość wymiany pojedynczych zgrzebeł bez konieczności spawania (nie
dopuszcza się stosowania szczotek do czyszczenia prętów i zgarniania skratek),
➢ powyżej rusztu blacha wykluczająca możliwość zakleszczania się wynoszonych
skratek,
➢ materiał: wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami/skratkami
wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304L (DIN 1.4307) (za wyjątkiem
armatury, napędu i łożysk) poddane w całości pasywacji poprzez zanurzanie w
kąpieli kwaśnej,
➢ łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L (DIN) 1.4404/ AISI 431
(DIN 1.4057), rolki z tworzywa sztucznego (POLIAMID), elementy czyszczące
ruszt wykonane z PA (poliamid), pojedyncze elementy cedzące rusztu tzw. pręty
wykonane z GFK (materiał kompozytowy wzmocniony włóknem szklanym) lub
stali nierdzewnej min. AISI 316L,
➢ koło zębate w strefie ścieków wyposażone w bezobsługowe łożysko ceramiczne,
➢ urządzenie winno być wyposażone w urządzenie do elektromechanicznej
kontroli momentu obrotowego, zabezpieczającej kratę przed uszkodzeniem w
chwili przeciążenia kraty oraz posiadać możliwość pracy rewersyjnej w celu
usunięcia elementu blokującego,
➢ urządzenie winno być wyposażone w czujnik położenia zgrzebła,
➢ urządzenie winno być wyposażone w układ pomiaru różnicy poziomu,
➢ wysokość wylotu skratek od dna kanału dostosowany do kontenera na skrati PA
1100
➢ urządzenie wyposażyć w osłony zabezpieczające przed dostępem do elementów
ruchomych,
➢ osłony wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające łatwy dostęp do istotnych
elementów kraty oraz winny umożliwiać rozpięcie łańcucha od zewnętrznej
strony kraty.
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➢ System montażu winien zapewniać łatwy demontaż i montaż kraty bez
konieczności zejścia obsługi do kanału kraty. System powinien być tak
skonstruowany, aby dać możliwość wyciągnięcia kraty w sytuacji jej awarii lub
konieczność przeprowadzenia konserwacji (bez konieczności użycia urządzeń
dźwigowych do wyciagnięcia kraty). Rozwiązanie powinno uwzględniać brak
by-pasu dla kanału kraty co musi gwarantować łatwy sposób przywrócenia
przepływu w razie awarii kraty.
Urządzenia powinny posiadać następujące tryby pracy:
➢ lokalna (ręczna i automatyczna),
➢ zdalna (ręczna i automatyczna).
Urządzenia winny sygnalizować stan:
➢ praca,
➢ awaria,
➢ gotowość.
W trybie sterowania automatycznego (lokalnego) krata winna być załączana od sygnału z
układu pomiaru poziomu oraz poprzez układ czasowy.
W trybie sterowania zdalnego (z poziomu komputera sterującego pracą oczyszczalni) krata
winna załączać się od nastawionej wartości różnicy poziomu ścieków mierzonego przed i
za kratą i zadanego czasu.
Szafa sterownicza
Szafa sterownicza wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej
pracy instalacji:
➢ sterownik,
➢ radarowy system pomiaru różnicy poziomów ścieków, wprowadzony do
sterownika,
➢ wyłącznik główny,
➢ automatyczne zabezpieczenie przeciążeniowe,
➢ licznik godzin pracy,
➢ zegar sterujący,
➢ system komunikacji (sygnały beznapięciowe),
➢ wykonanie materiałowe obudowy szafy: stal nierdzewna, zabezpieczenie min.
IP65,
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➢ wymagana możliwość awaryjnej pracy napędu kraty z pominięciem sterownika
(załączanie ręczne).
Roboty elektryczne i AKPiA.
➢

sterowanie kraty sygnałem z czujnika różnicy poziomów ścieków, lub
czasowe,

➢

rozprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych od szafy sterowniczej do
urządzeń,

-

➢

wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznych.

➢

wyjścia przekaźnikowe zwierne celem przesyłu sygnału alarmu i pracy do
sterownika obsługującego przepompownie,

➢

uruchomienie kraty w obecności Zamawiającego.

➢

przeprowadzenie szkolenia pracowników Chemwik z obsługi urządzenia oraz
zasad BHP

Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w tym:
➢ przekazanie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Instrukcji Obsługi – 2
egz.(w języku polskim).
➢ protokół z uruchomienia kraty,
➢ projekt zasilania elektrycznego i okablowania systemu sterowania kraty 2 egz.,
➢ oprogramowanie sterujące pracą kraty i algorytm sterowania,
➢ oświadczenia o przekazaniu całość majątkowych praw autorskich
do oprogramowania
➢ po zakończeniu realizacji oprogramowanie sterowników i paneli oraz pliki
konfiguracyjne urządzeń należy przekazać Użytkownikowi w wersji
źródłowej,

edytowalnej

z

komentarzami,

wraz

z

dokumentacją

powykonawczą
Demontaż i utylizacja starej kraty leży w gestii Zamawiającego. Po demontażu starej kraty
kanał nie wymaga remontu budowlanego. Istniejąca krata i zgrzebło zamontowane są za
pomocą kotw do kanału. Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów,
wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami muszą być
potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
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3 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie: do dnia 29.11.2019r.
4 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni
5 GWARANCJA I RĘKOJMIA
5.1 Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
5.2 W tym okresie Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, oraz naprawę awarii na koszt
Wykonawcy w ciągu 48 godzin od terminu zawiadomienia o awarii przez użytkownika.
Gwarancja dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
6.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
6.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Wykonawca
spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: co najmniej dwie
dostawy oraz montaż oraz uruchomienie dwóch krat rzadkich zgrzebłowych,
pracujących na obiektach na terenie Unii Europejskiej przez okres min. 12 miesięcy
o parametrach nie gorszych niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. Kraty
winny pochodzić z seryjnej produkcji, nie dopuszcza się produktów
prototypowych.
6.3 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
6.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia - oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
Wykonawcy występujący wspólnie spełnią warunki wymienione w pkt. 6.1÷6.2 SWZ
łącznie, pkt. 7.2 - 7.5, SWZ udokumentują oddzielnie dla każdego Wykonawcy. Oferta
musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
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wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców.
6.5 Wykonawca musi wykazać spełnianie w/w warunków nie później niż na dzień
składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których
mowa w pkt. 7.
6.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 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.
6.7 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, określonych w pkt. 6.2 SWZ
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 6.6 SWZ, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt.
7.2- 7.5 SWZ.
6.8 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 7
Specyfikacji – „Wymagane dokumenty”. Z treści załączonych dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że w/w warunki zostały spełnione.
6.9 Nie wykazanie przez Wykonawcę spełnienia chociażby jednego warunku skutkować
będzie wykluczeniem z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
6.10

Realizacja zamówienia przy pomocy podwykonawców

6.10.1 Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części robót.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części robót,
których wykonanie powierzy podwykonawcom.
6.10.2 Wykonawca może wskazać w Formularzu Oferty oznaczonego Podwykonawcę (o
ile jest mu znany) oraz szczegółowy zakres prac, które zamierza zlecić
Podwykonawcy.
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6.10.3 W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca
będzie zobowiązany przed rozpoczęciem robót, które mają zostać powierzone
podwykonawcy, pisemnie zgłosić szczegółowy przedmiot zleconych mu prac.
Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia uprawniony będzie
do złożenia wykonawcy i podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec
wykonywania tych robót przez podwykonawcę.
7 WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
Do oferty (Załącznik nr 1) należy dołączyć:
7.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7.2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
7.3 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz nie
podleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 3).
7.5 Wykaz wykonanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością prac stanowiących
przedmiot zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
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składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane. Wraz z wykazem Wykonawca dołączy dowody
określające czy prace wymienione w wykazie zostały wykonane należycie i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonane.
Jeżeli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego prace, wskazane w Wykazie
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać dowodów ,
o których mowa w pkt. 7.6 SWZ.
7.6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo, jeżeli w kraju miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych wyżej, dokument
zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji

wykonawcy,

złożone

przed

właściwym

organem

sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.8 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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7.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

8 KRYTERIA OCENY OFERT
8.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena: 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną bez podatku VAT.
8.2 Sposób oceny ofert:
8.2.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w
jej treści.
8.2.2 Zamawiający poprawi w ofercie, która nie podlega odrzuceniu:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8.2.3 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności

metody

wykonania

zamówienia,

wybranych

rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków
wykonywania

zamówienia

dostępnych

dla

wykonawcy,

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
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ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r.
poz. 847 tj. z póź. zmian.);
8.3 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
8.4 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dokumentami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wyboru najkorzystniejszej oferty,
jeżeli żadna z oferta nie będzie spełniała oczekiwań odnośnie wartości lub będzie
niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
8.6 Jeżeli złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, których oferty dotyczą, do złożenia w określonym terminie ofert
dodatkowych. Wezwani wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaproponować
cen wyższych niż zaoferowane w ofertach pierwotnych.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
9.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
9.2 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.
9.3 Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
9.4 Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji załączników do SWZ. Dokonanie
jakiejkolwiek zmiany w załącznikach do SWZ skutkowało będzie odrzuceniem oferty
wykonawcy.
9.5 Kompletna oferta musi zawierać:
9.5.1

Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,

9.5.2

Dokumenty wymienione w pkt. 7 SWZ

9.6 Opis sposobu obliczenia ceny:
9.6.1

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w zł.

9.6.2

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania
przedmiotu zamówienia.

9.7 Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę rachunkową, która stanowi błąd w
obliczeniach popełniony przez Wykonawcę, polegający na nieprawidłowym
zsumowaniu, odjęciu, pomnożeniu lub podzieleniu poszczególnych elementów
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Wykazu cen. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błąd w obliczeniu ceny, który
nie jest oczywistą omyłką rachunkową. W przypadku braku ceny pozycji Wykazu
ceny Zamawiający odrzuci ofertę.
9.8 Oferta, protokoły, wyniki badań i zaświadczenia muszą być podpisane przez
Wykonawcę (osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy).
9.9 Upoważnienie osób do podpisania dokumentów opisanych w pkt. 9.8 musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię
pełnomocnictwa poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem.
9.10 Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pod warunkiem, że wykaże, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji zawartych w Formularzu oferty oraz wykazie cen.
9.11 Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt. 6.
9.12 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
9.13 W przypadku zmiany lub wycofania oferty – oświadczenie wykonawcy
o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty należy złożyć w kopercie:
a) Opisanej jak w pkt 10.1 SWZ;
b) Dodatkowo oznaczonej wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”;
c) W miejscu i terminie, o którym mowa w 10.1 SWZ
8.12 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po upływie
terminu składania ofert.
10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
10.1 Oferty należy złożyć do dnia 14.06.2019r. do godz. 12:00 w kancelarii Chemwik
Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Toruńska 324A, 85-880 Bydgoszcz, w zaklejonej
kopercie zawierającej informację o nadawcy (firma/nazwa lub imię i nazwisko
wykonawcy oraz adres) z opisem:
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„Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej kraty rzadkiej zgrzebłowej na
przepompowni PK-4 zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”
10.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019r. o godz. 12:15, w siedzibie
Zamawiającego.
11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
11.1 W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia, wezwania, informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują: drogą elektroniczną (adres e-mail
Zamawiającego: zamowienia@chemwik.pl), z zastrzeżeniem pkt. 11.2
11.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla:
a) Złożenia oferty, dokumentów wymienionych w pkt. 7 oraz pełnomocnictw.
b) Zawiadomień, o których mowa w pkt. 12 oraz 13
11.3 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
W sprawach merytorycznych:
Główny energetyk tel. 606 257 125 e-mail: energetyk@chemwik.pl
W sprawach formalno – prawnych
Specjalista ds. zamówień tel. 664 033 474 e-mail: zamowienia@chemwik.pl
11.4

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający
przekaże Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania,
oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono SWZ.

11.5 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
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wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na
której zamieszczono SWZ.

12. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy:
12.1 nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6
SWZ,
12.2 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
12.3 w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego
12.4 zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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
12.5 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary
12.6 w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie
naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych
środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu
naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe
w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia.
– zawiadamiając o tym wykonawcę, który został wykluczony podając uzasadnienie
13. ODRZUCENIE OFERTY
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Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
13.1 jej treść nie odpowiada treści SWZ;
13.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
13.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
13.4 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
13.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 8.2.2.
13.6 Wykonawca nie potwierdzi, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
13.7 Wykonawca dokona modyfikacji załączników do SWZ
13.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie.
14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
14.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
14.2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
14.3 wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można
było wcześniej przewidzieć,
14.4 w przypadkach, o których mowa w pkt. 8.6 SWZ, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie bez podatku VAT;
14.5 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli pisemne oferty.
15. ROZSTRZYGNIĘCIE

POSTĘPOWANIA

I

ZLECENIE

REALIZACJI

ZAMÓWIENIA
15.1 O

wynikach

postępowania

wykonawcy,

którzy

złożyli

oferty

zostaną

poinformowani drogą faksową lub mailową
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15.2 Z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania wykonawcą zostanie zawarta
umowa w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania informacji o wynikach
postępowania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
15.3 Niepodpisanie przez Wykonawcę umowy w tym terminie traktowane będzie jako
rezygnacja z wykonania zamówienia.
15.4 Wartości podane w Wykazie cen są wiążąca dla obu stron umowy do końca okresu
realizacji zamówienia, na który zawarto umowę i nie mogą ulec zmianie.
15.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których
mowa w pkt. 14.
15.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
jego etapie, bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania
Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert.
16. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA.
16.1 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
16.2 Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
b) zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towaru
i usług (VAT),
c) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji
umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia,
d) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
17. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
17.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
17.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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17.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17.4 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się w pieniądzu
polskim. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
17.5 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
17.6 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17.7 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrzną procedurą zakupów dostaw i
usług w której nie przewidziano odwołań. Rozstrzygnięcia zamawiającego w
postępowaniach o udzielenie zamówienia są ostateczne.
Wykaz załączników do SWZ:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
3. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych prac
4. Załącznik nr 4- Wzór umowy
5. Załącznik nr 5 – Rzut przepompowni ścieków PK-4 rys. 4
6. Załącznik nr 6 – Rzut przepompowni ścieków PK-4 rys. 5

…………………………………

…………………………………...

………………………………..

Opracowała

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Akceptuję
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