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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedsiębiorstwo „Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym
pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zamówienia obejmującego opracowanie
technologii naprawy odstojnika nr 3 oraz wykonanie prac remontowych odstojnika nr
3 na oczyszczalni ścieków w Siarkopol Gdańska S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca realizacji Zamówienia obejmującego opracowanie technologii naprawy odstojnika
nr 3 oraz wykonanie prac remontowych odstojnika nr 3 na oczyszczalni ścieków w Siarkopol
Gdańska S.A.

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.

„Siarkopol” Gdańsk S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu - którego przedmiotem
jest realizacja Zamówienia obejmującego opracowanie technologii naprawy odstojnika
nr 3 oraz wykonanie prac remontowych odstojnika nr 3 na oczyszczalni ścieków w
Siarkopol Gdańska S.A..

2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.09.2018r. do godz. 10.00.
3. Zamawiający nie dopuszcza:
3.1 składania ofert częściowych;
3.2 składania ofert wariantowych;
3.3 złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
4. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
włączając w to kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny
ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwłocznie

zamieszczona

na

stronie

internetowej

Zamawiającego

–

www.siarkopol.gda.pl.
5. Dane Zamawiającego:
„Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna , adres: 80-601 Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego
12. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000045354, NIP: 583000-11-26, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego – 52 245 000 zł.

6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Rafał Cichosz, tel. 606 789 043
e-mail: rcichosz@siarkopol.gda.pl
7.

Dokładny adres do korespondencji:
„Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna , adres: 80-601 Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego
12.
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II.
1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje:
1.1. Opracowanie technologii naprawy odstojnika ścieków nr 3 .
1.2. Wykonanie prac remontowych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez
Siarkopol Gdańsk S.A. technologia naprawy.

2.

Szczegółowy zakres Zamówienia oraz warunki jego wykonania i odbioru określają:

2.1 Wytyczne funkcjonalno-użytkowe:
2.1.1 Stan obecny:
•

Oczyszczalnia ścieków Siarkopol Gdańsk S.A oparta jest na technologii
opracowanej w latach 70-tych ubiegłego wieku. Jednym z elementów
technologii oczyszczania stanowią odstojniki (6 sztuk), które przeznaczone są
do mechanicznego oczyszczania ścieków burzowych i przemysłowych przez
osadzanie zawiesiny i pyłów siarki. Każdy z osadników jest zbiornikiem
żelbetowym wyposażonym w wykładzinę chemoodporną o wym. 22,0/16,4/2,6
m i maksymalnej pojemności roboczej V=512 m3. Odstojnik podzielony jest w
pionie na dwie warstwy:
- warstwa osadowa wraz z wysokością zapasową h=0,4 m
- warstwa czynna równa 1,7 m.
W odległości 2 m od ściany odstojnika wykonany jest mur przelewowy o wys.
1,5 m przegradzający komorę na całej szerokości. Zapewnia on spokojny i
równomierny napływ ścieków do komory odstojnika. Ścieki przebywają w
odstojniku tak długo, aż zostaną oddzielone od osadu oraz pH zostanie
doprowadzone do odpowiedniej wielkości. Odprowadzenie ścieków do fosy
Twierdzy Wisłoujście następuje po skontrolowaniu ich każdorazowo przez
obsługę oczyszczalni.

2.2 Warunki szczególne wynikające z lokalizacji i specyfiki przedmiotu Zamówienia:
W zakresie warunków bezpieczeństwa pracy:
1) Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany odbyć szkolenie z zakresu
bhp i ppoż. na czynnym obiekcie i przestrzegać ich w trakcie realizacji Robót.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1 Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu Zamówienia wynosi: 60 dni od dnia
zawarcia Umowy do dnia zgłoszenia Robót do odbioru końcowego znajdujących się w
takim stanie, że zgodnie z Umową upoważnia to Wykonawcę do dokonania takiego
zgłoszenia.
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3.2 Jako datę zawarcia Umowy przyjmować się będzie datę podpisania Umowy przez obie
Strony. W przypadku składania podpisów przez Strony w różnych datach, za termin
zawarcia uważać się będzie datę, w której podpisy złożyła ostatnia Strona Umowy.
4. PODWYKONAWCY
4.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców.
5.

WIZJA LOKALNA
1. Na potrzeby przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest – pod rygorem
wykluczenia z Postępowania – do sprawdzenia warunków realizacji, poprzez
przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej w obecności wyznaczonego
pracownika Siarkopolu Gdańsk wraz z potwierdzeniem jej odbycia. W przedmiotowej
sprawie należy skontaktować się z Panem Rafałem Cichoszem.

6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
6.1 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowano
najniższą cenę ofertową netto, podaną jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto
Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu Zamówienia.
6.2 Uwaga: wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego
środki odwoławcze.
7. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT
7.1 Oferty należy złożyć droga elektroniczna na adres: rcichosz@siarkopol.gda.pl lub
osobiście w siedzibie Zamawiającego: „Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna, 80-601
Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego 12.
7.2 Oferty złożone po terminie składania ofert wskazanym w Dziale I pkt 2 nie zostaną
rozpatrzone ..
8.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.2

Na co najmniej 4 dni kalendarzowe przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o kolejne 30 dni.

Załączniki:
1. Projekt konstrukcyjny komory odstojnika
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