SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na :

„Remont Akcelatora nr 1 na Stacji Odnowy Wody Huty Łaziska SA”

Łaziska Górne, marzec 2018 r.
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1
1.1

Informacje ogólne
Zamawiający:
Huta Łaziska SA w upadłości układowej
43-170 Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 23
Tel. +48 32 22 41 500
e-mail: firma@hlsili.pl

1.2

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont Akcelatora nr 1 na Stacji Odnowy Wody Huty

Łaziska S.A. Zamawiający:
1) nie dopuszcza ofert częściowych;
2) wymaga wadium;
3) wymaga udzielenia gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy.
1.3

Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, tj. :
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2) Załącznik nr 2 – oświadczenie [1].
3) Załącznik nr 3 – oświadczenie [2].
4) Załącznik nr 4 – wzór Umowy o zachowaniu poufności.
5) Załącznik nr 5 – projekt umowy na wykonanie.

1.4

Zakres rzeczowy zamówienia.
Wykonanie remontu odtworzeniowego akcelatora nr 1 na Stacji Odnowy Wody Huty Łaziska,

zgodnie z Projektem technicznym: Uzdatnianie wody ze ścieków przemysłowych z zastosowaniem
akcelatora Ø 7200. Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt, Katowice 1979.
Zakres prac obejmuje:
1) Demontaż wyszczególnionych elementów akcelatora i złożenie ich we wskazanym miejscu.
Elementy, które będą ponownie montowane składowane będą w hali akcelatorów.
2) Usunięcie osadów z dna akcelatora i złożenie ich w poletku odkładczym piaskownika.
3) Wykonanie nowych elementów akcelatora zgodnie z projektem. Ewentualne zmiany zostaną
omówione podczas wizji lokalnej i przedstawione na dodatkowych rysunkach.
4) Montaż elementów zgodnie z Projektem technicznym.
5) Wykonanie powłok zabezpieczających i antykorozyjnych:
a. przygotowanie powierzchni stalowych przeznaczonych do malowania zgodnie z Kartą
techniczną zastosowanej farby.
b. wykonanie powłok malarskich:
i. podkład antykorozyjny chlorokauczukowy

- 2 warstwy,

ii. emalia chlorokauczukowa

- 2 warstwy.

6) Wykonawca dostarczy komplet materiałów i zapewni sprzęt wymagany do wykonania
przedmiotu zamówienia.
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Wyszczególnienie zakresu prac dla poszczególnych elementów przedstawia tabela 1.
Zakres
Lp.

Nazwa elementu

ilość

jedn.

Nr rysunku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zespół napędowy
Wał z wirnikiem
Pomost dla akcelatora
Rynna
Pierścień zewnętrzny
Komora reakcji
Zasuwa
Drabina
Kolektor
Kieszeń
Przewód
Rura 25 x 2,3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
10

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
m. b.

M3-9114
M3-9115
M3-9116
M3-9117
M3-9118
M3-9119
M3-9120
M3-9121
M3-9122
M3-9123
M3-9124
M3-9113

13.

Rura 219,1 x 6,3

2

m. b.

14.
15.
16.
17.
b.n.
b.n.

Łuk gładki krótki 90° 219,1 x 6,3
Podpora 219,1 - 350/227
Ceownik 80 L = 2750
Pomost łączący
Rura 60,3 x 3,6
Kolano hamburskie 60,3 x 3,6

1
4
4
1
2
2

szt.
szt.
szt.
szt.
m. b.
szt

demontaż
X
X

wykonanie
według rysunku

montaż

X
X
X
X

—
X
w zależności od potrzeb
X
X
X
—
X
X
X
X
X

X
X
X
—
X
X
X
X
X

—
X
—
X
X
X
—
X
X
X
—
—

M3-9113

X

X

X

—

M3-9113
M3-9113
M3-9113
M3-9137
M3-9113
M3-9113

X
—
X
—
X
X

X
—
X
—
X
X

X
—
X
—
X
X

—
X
X
—
X
X

X
X
X
—

X
X

pokrycie
antykorozyjne

Uwagi
wymiana łożysk

Zmiana konstrukcji
Zmiana na PE 20x1,5 PN-6
Zmiana na: rura kanalizacyjna
PVC-U DN 200 SN 8
Kolano PVC-U DN 200 SN 8
Regeneracja

Tabela 1 Wyszczególnienie zakresu prac dla poszczególnych elementów
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1.5

Warunki prowadzenia robót
1) Zamawiający przekaże Wykonawcy urządzenie do remontu na podstawie protokołu. W czasie
przekazania zostanie wydzielona strefa robocza oraz przejścia.
2) Wykonawca będzie prowadził prace remontowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób
przebywających w Hali akcelatorów.
3) Prace remontowe nie mogą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystania z instalacji
i urządzeń znajdujących się w Hali akcelatorów:
a. instalacji dozowania flokulanta,
b. instalacji odmulania akcelatora nr 2,
c. instalacji dozowania reagentów znajdujących się na pomoście akcelatora nr 2.
4) Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie oznakować strefę roboczą a w miejscach
niebezpiecznych umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować środki
zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.
5) Prace powinny być prowadzone w sposób pozwalający na uniknięcie uszkodzeń instalacji
i urządzeń znajdujących się w Hali akcelatorów. Elementy, które na czas remontu będą
usunięte lub zdemontowane Wykonawca odtworzy (zamontuje) przed odbiorem częściowym.
6) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie
strefy roboczej.
7) Wykonawca będzie prowadził Dziennik przebiegu prac, w którym będzie wpisywał prace
wykonane w każdym dniu remontu.
8) Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do:
a. energii elektrycznej,
b. wody pitnej,
c. wody przemysłowej.
9) Zamawiający może udostępnić Wykonawcy dostęp do ubikacji oraz pomieszczenia socjalnego
z zastrzeżeniem, że utrzymanie porządku w tych pomieszczeniach będzie po stronie
Wykonawcy.

1.6

Kontrola wykonania robót
Kontroli podlegają:
1) stopień wyczyszczenia dna akcelatora po demontażu elementów,
2) zgodność wykonania elementów akcelatora z projektem,
3) zgodność montażu elementów akcelatora z projektem,
4) jakość spawów wykonanych wewnątrz akcelatora,
5) stopień czystości powierzchni przed naniesieniem powłok malarskich,
6) ocena naniesionych powłok malarskich (kontrola bieżąca).

Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał bieżącą kontrolę na każdym etapie remontu
i potwierdzał prawidłowość wykonania prac w Dzienniku przebiegu prac. Kontroli będą podlegały
elementy lub roboty, niewidoczne lub trudne do sprawdzenia po zakończeniu prac montażowych.
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1.7

Odbiór robót
Odbiór częściowy będzie przeprowadzony po zakończeniu prac montażowych akcelatora.

Odbiór końcowy wykonany będzie po rozruchu technologicznym akcelatora trwającym nieprzerwanie
72 godziny. Gotowość do rozruchu Wykonawca zgłosi w postaci „Oświadczenia o zakończeniu prac”
(zgłoszeniu odbioru).

2

Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:

3

8 tygodni od daty podpisania umowy.

Wadium
1) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy 00/100 zł).
2) Wadium należy wieść przed upływem terminu składania ofert.
3) Wadium powinno być wniesione za pomocą przelewu bankowego na konto Zamawiającego nr
70 1050 1399 1000 0090 3098 3325 w ING Banku Śląskim. Na przelewie należy umieścić
informację: „ WADIUM - Remont Akcelatora nr 1 na Stacji Odnowy Wody Huty Łaziska SA”.
4) Zamawiający zwraca wadium wszystkim oferentom w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia
protokołu wyboru lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.
5) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy;
b. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

4
4.1

Warunki udziału w postępowaniu.
Oferta.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:
1) Oferty na załączniku nr 1.
2) Dowodu wniesienia wadium.
3) Danych dotyczących wiarygodności ekonomicznej Oferenta:
a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, potwierdzający profil działania w zakresie objętym
zamówieniem,
b. kopia zaświadczenia o nie zaleganiu w płaceniu składek ZUS potwierdzone przez
właściwy dla siedziby firmy oddział (max sprzed 6 miesięcy),
c. kopia opinii właściwego organu podatkowego o nie zaleganiu w płaceniu podatków
(max sprzed 6 miesięcy).
4) Oświadczenia Oferenta:
a. akceptacji dokumentów przetargowych oraz posiadaniu uprawnień, niezbędnej
wiedzy, sytuacji ekonomicznej i finansowej –załącznik nr 2,
b. oświadczenie o związaniu ofertą – załącznik nr 3.
5) Referencji.
6) Pełnomocnictwa do podpisania oferty - winno być dołączone do oferty, o ile to nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
7) Potwierdzenia odbycia wizji lokalnej.
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4.2

Postać oferty.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub
technicznym. Wszystkie strony oferty oraz załączników, powinny być podpisane przez osoby
uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
Oferta musi być złożona na przesłanym załączniku nr 1 - „Formularz ofertowy”.
Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem
odrzucenia oferty.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia otwarcia ofert.
4.3

Sposób przedstawienia ceny oferty.
Oferent jest zobowiązany wycenić cały zakres oferty.

4.4

Opakowanie i oznakowanie oferty
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem

firmy składającej ofertę z dopiskiem:
„ PRZETARG - Remont Akcelatora nr 1 na Stacji Odnowy Wody Huty Łaziska SA”
4.5

Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy składać w Sekretariacie Huty Łaziska SA w Łaziskach Górnych, ul. Cieszyńska 23,

I piętro do dnia: 5 kwiecień 2018 do godz. 10:00 (telefon +48 32 22 41 500).
Oferty dostarczone po terminie podanym powyżej pozostaną nie otwarte i będą zwrócone Oferentom.

5

Zasady oceny ofert.
Ogólne zasady, którymi będzie się kierował Zamawiający:
1) Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia ofert pod kątem wymogów określonych przez
Zamawiającego w SIWZ.
2) Cena ofertowa netto musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

6

Kryteria wyboru najkorzystniejszych ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował się kryterium ceny,
który stanowi 100% wagi. Wskaźnik oceny oferty równa się liczbie punktów przyznanej za spełnienie
kryterium ceny. Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

𝑊𝑜𝑛 =

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

× 100 𝑝𝑘𝑡

gdzie:
𝑊𝑜𝑛 -wskaźnik oceny oferty
𝑛- numer przyporządkowany do oferty danej firmy
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
Oferty, które uzyskają największa ilość punktów przejdą do etapu II, czyli negocjacji.
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7

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji
1) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnienia treści specyfikacji w
terminie nie późniejszym niż 3 dni przed upływem terminu ofert.
2) Oferenci zobowiązani są do udziału w wizji lokalnej po podpisaniu Umowy o zachowaniu
poufności – załącznik nr 4.
3) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie przed
upływem terminy składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonane w ten sposób modyfikacje przekazuje niezwłocznie poprzez stronę
internetową na której ukazało się ogłoszenie o przetargu.

8

Miejsce termin i tryb przeprowadzenia postępowania ofertowego.
1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 kwiecień 2018 o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej
zamawiającego w Łaziskach Górnych, ul. Cieszyńska 23, I piętro.
2) Otwarcie ofert odbywa się w sposób jawny.
3) Przy otwarciu ofert mogą być obecni Oferenci lub uprawnieni przedstawiciele Oferentów.
4) Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych i zapisana w protokole:
a. nazwa oferenta i jego adres,
b. cena ofertowa.

8.1

I etap przetargu:
W tej części postępowania przetargowego dokonywana jest przez członków Komisji

Przetargowej ocena złożonych ofert, pod kątem formalnym i przyjętych w Specyfikacji kryteriów
wyboru oferty. Po ostatecznej ocenie ofert i przedstawieniu protokołu postępowania przetargowego
następuje zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszych ofert przez Zarząd Huty Łaziska SA.
Oferenci, którzy brali udział w postępowaniu przetargowym zostają zawiadomieni pisemnie o
wynikach 1 etapu przetargu przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej.
8.2

II etap przetargu:
Z Oferentami, którzy przeszli do etapu 2-go będą przeprowadzane negocjacje w siedzibie spółki

Huta Łaziska SA.
8.3

Sytuacja dopuszczająca unieważnienie przetargu.
Zarząd Huty Łaziska SA zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9
9.1

Tryb ogłoszenia wyników przetargu.
Wybór Wykonawcy:
Zamawiający podpisze umowę z Oferentem który:
1) złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w SIWZ,
2) został zakwalifikowany do przetargu w wyniku spełnienia warunków określonych w niniejszej
specyfikacji,
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3) przedłożył najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym
przetargu.
4) został wybrany przez Komisję Przetargową.
5) jego oferta została zaakceptowana i zatwierdzona przez Zarząd Huty Łaziska SA.
9.2

Ogłoszenie wyników przetargu:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie (mailem) wszystkich
oferentów w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty otwarcia ofert.
2) Każdemu oferentowi przysługuje prawo odwołania do Zarządu Huty Łaziska SA w terminie 7
dni od daty doręczenia zawiadomienia o wynikach przetargu.

9.3

Powiadomienie Oferenta o wygraniu przetargu:
Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem o decyzji

Zamawiającego. Pismo to zostanie wysłane niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu i zatwierdzeniu
protokołu przetargu przez zarząd Huty Łaziska SA.
9.4

Zawarcie umowy:
W terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrany Oferent powinien przybyć do siedziby

Zamawiającego w celu podpisania umowy.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy wybór
Wykonawcy przeprowadza się ponownie spośród ofert już złożonych.

10 Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami

z ramienia Zamawiającego
Bogdan Nowakowski
mail: bogdan.nowakowski@realloys.pl;

tel.: 505 088 933.

Jerzy Brzezina
mail: jerzy.brzezina@realloys.pl;

tel.: 601 441 008
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