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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUN KÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

w przetargu nieograniczonym

J. Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza zainteresowanych dostawców do złożenia oferty.

2. Przedmiot zamówienia, wymagania dotyczące realizacji zamówienia, warunki umowy:

1. Przedmiot zamówienia:

część I sukcesywna dostawa wyrobów PVC oraz PE do budowy sieci wodociągowej i

kanalizacyjnej w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy. Przewidywane zapotrzebowanie

określono wformularzu cenowym.

Wymagania dot. wyrobów:

a) Wyroby wodociągowe PVC-U o połączeniach kielichowych z uszczelką elastomerową muszą

być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami - PN-EN ISO 1452 Systemy przewodów

rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i
kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PyC

U) Część 7 — 5.

b) Rury wodociągowe z PE spełniać muszą wymagania aktualnie obowiązujących norm PN-EN

12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Część I ÷ 5.

c) Wyroby wodociągowe odpowiadać muszą wymaganiom higienicznym stawianym wyrobom

przeznaczonym do montażu instalacji wodociągowych. Atesty higieniczne PZH dołączać

należy do oferty.

d) Rury kielichowe kanalizacyjne PVC-U o sztywności SN 8,0 kN/m2 spełniać muszą

wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1401-1 Systemy przewodów rurowych z

tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Część I Specyfikacje rur, kształtek i systemu.

Nie dopuszcza się rur warstwowych ze ściankp z rdzeniem spienionym oraz rur

strukturalnych.

część 2 dostawa rur kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego w terminie I tygodnia od daty

zawarcia umowy. Zapotrzebowanie określono w formularzu cenowym.

Wymagania dot. rur:

a) do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

b) rury kielichowe klasa D40, wewnętrzna powłoka z zaprawy z cementu hutniczego, zewnątrz

powłoka cynkowa i farba bitumiczna;

c) wyroby zgodne z PN-EN 598-Al :2010 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego

oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków — Wymagania i metody badań.
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dot. obu części:

2. Wyroby objęte min. 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia dostawy.

3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady wyrobów, powodujące konieczność ich demontażu i
wymiany na nowe, Zamawiający zastrzega sobie prawo (niezależnie od uprawnień wynikających

z gwarancji) dodatkowego obciążenia Dostawcy kosztami z tym związanymi ( 7 pkt 3 wzoru

umowy).

4. Płatność w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5. Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym wzorze

Wzór umowy nie podlega negocjacjom — złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem

postanowień umowy przez Oferenta.

3. Opis przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwz. Z ofertą złożyć

należy uzupełniony i podpisany Formularz cenowy.

2. Do oferty dołączyć należy wymagane postanowieniami siwz dokumenty.

3. Cena oferty jest sumą iloczynów cen jednostkowych wyrobów i ich ilości powiększoną o należny

podatek VAT — winna wynikać z kalkulacji w formularzu oferty. Zamawiający nie będzie ponosił

żadnych innych dodatkowych kosztów ponad ustalone w ofercie — ceny jednostkowe wyrobów (
muszą zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Dostawcę związane z należytym wykonaniem

zamówienia (w tym m.in. transport wyrobów itp.).

4. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej zgodnie z podziałem w pkt. 2 siwz. Oferta musi

obejmować wszystkie wyroby wymienione w danej części.

5. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

Oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez

takie osoby. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej przez

notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie kopii przez osoby

upełnomocnione).

6. Załączniki składane w formie kopii dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem”.

Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt.5.

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do

Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem
Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „rury - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za (
złe skierowanie przesyłek albo przedterminowe otwarcie oferty w przypadku nie dokonania

zalecanego oznakowania.

4. Zawartość oferty:

1. wypełnione i podpisane formularze oferty i cenowy,

2. ewentualne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 3.5 siwz (jeżeli ofertę podpisują osoby inne, niż

wymienione w KRS, CEiIDG),

3. atesty PZH dla wyrobów wodociągowych.

5. Inne postanowienia:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

b) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

c) nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do

wykonania zamówienia.

Spełnienie warunków Oferent potwierdza oświadczeniem (w formularzu oferty).
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2. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną,
z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest forma pisemna.

3. Oferty należy składać do godz. 10:00 w dniu 24.04.2017 r. w Dziale Obsługi Klienta
Zamawiającego. Otwarcie ofert o godz. 10:05 w pok. 17. Oferty złożone po terminie będą zwrócone
Oferentom bez otwierania.

4. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty w językach obcych składać należy
z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Oferenta.

5. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty,
spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot
zamówienia oczekiwań Zamawiającego, a także do uzupełnienia oferty i dokumentów.

6. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Dla każdej z części zamówienia Zamawiający wybierze

oferty najtańszą spośród ofert ważnych.

7. O wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.
Wybranemu Dostawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego
oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.

10. Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

71. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Wzór umowy

2. Formularz oferty

3. Formularz cenowy
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