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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych Zamawiającego w zakresie

badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, POSTANOWIENIA UMOWY:

1. Przedmiotem zamówienia jest kontrola okresowa obiektów budowlanych, o której mowa w art. 62

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

obejmująca badanie kontrolne instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności

połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz

uziemień instalacji i aparatów z uwzględnieniem postanowień norm z grupy PN-HD 60364.

2. Wykaz użytkowanych obiektów, ich charakterystykę oraz terminy wykonywania pomiarów zawiera

Załącznik nr 1. Zakres pomiarów wyszczególniony w załączniku ustalony został na podstawie

protokołów z ostatnich kontroli okresowych obiektów. W załączniku nie wykazano ilości opraw

oświetleniowych, urządzeń i maszyn stacjonarnych, generatorów. Ilość i rodzaj pomiarów na etapie

realizacji zamówienia wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb. Usługa dotyczy kompleksowego

badania całej instalacji elektrycznej i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie obiektu pod

wskazanym w załączniku adresem w dniu badania.

3. Zamawiający zwraca uwagę że w jego obiektach technologicznych znajdują się również rozdzielnice

przemysłowe, szafy zasilająco — sterownicze urządzeń technologicznych, zestawy pompowe, zasuwy,

silniki dla których czasochłonność wykonania pomiarów ocenia się jako wysoką.

4. Zamawiający wykorzystuje protokoły z pomiarów również do planowania prac serwisowych i

remontowych instalacji, w związku z tym w protokołach dodatkowo należy zamieścić część

rysunkową, o której mowa w 4 pkt 3 wzoru umowy.

5. Dla każdego z obiektów zostanie wykonany oddzielny protokół. Protokoły mają mieć formę wydruku

komputerowego. Protokoły wykonać należy i przekazać Zamawiającemu w 1 egz. w wersji papierowej

wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD (w formacie PDF). Wydanie

dokumentów następować będzie w siedzibie Zamawiającego.

6. Zamawiający umożliwi Oferentom wizję lokalną na kilku wybranych (reprezentatywnych) obiektach.

7. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa załączony wzór umowy stanowiący integralną

część niniejszej SIWZ. Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w postępowaniu jest

jednoznaczne z przyjęciem postanowień umowy przez Oferenta. Oferenci przygotowuiac ofertę

zobowiazani sa zwrócić szczególna uwagę na obowipzki Wykonawcy określone w 4 wzoru umowy.

8. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą obowiązywać będzie do 31.12.2018 r.
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9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, musi być ubezpieczony w czasie trwania umowy od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

na kwotę nie niższą niż 100 000 zł. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, z dowodem opłacenia

składki, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów.

II. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

2. Do oferty dołączyć należy dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

3. Sposób obliczenia ceny oferty:

a) ceną oferty jest suma kosztów wykonywania pomiarów w poszczególnych obiektach powiększona

o należny podatek VAT. Cena oferty winna wynikać z kalkulacji w formularzu cenowym.

b) W cenach usług skalkulować należy wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane

z wykonaniem zamówienia. Zamawiający nie przewiduje żadnych innych płatności ponad ustalone

w ofercie kwoty (z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w 3 pkt 1, 3 i 4 wzoru umowy).

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wg podziału: część J — obiekty związane

z wodą, część 2 — obiekty związane ze ściekami, część 3 — obiekty administracyjne. Oferent może

złożyć ofertę na jedną lub dwie części albo na całość zamówienia.

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 zgodności kopii

przez osoby upełnomocnione).

6. Załączniki składane w formie kopii 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: „pomiary elektryczne - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe

skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku niedokonania zalecanego

oznakowania.

III. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM UBIEGAJACYM SIĘ O ZAMÓWIENIE:

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia w tym w szczególności w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonali co najmniej dwie usługi o charakterze

przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 20 000 zł (brutto) każda.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie, wykaz wykonanych usług

(w formularzu oferty) oraz dołącza do oferty dowody, że usługi wymienione w wykazie wykonane zostały

należycie (dowodami są poświadczenia, referencje itp. wystawione przez odbiorców usług).
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IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY, DOKUMENTY WYMAGANE:

1. wypełnione i podpisane formularze oferty i cenowy,

2. stosowne pełnomocnictwo (opisane w pkt 11.5 jeżeli ofertę podpisują osoby inne, niż uprawnione,

ujawnione w KRS lub CEIDG),

3. referencje potwierdzające, że wykonane przez Oferenta usługi, o których mowa w pkt 111.4, wykonane

zostały należycie.

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepodpisanego

lub niepoświadczonego „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta)

spowoduje odrzucenie oferty.

V. INNE POSTANOWIENIA:

1. 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.

2. Uprawnieni do kontaktu z Oferentami: sprawy formalne — Beata Adamkiewicz (tel. 552307432),

merytoryczne — Tomasz Gozdek (tel. 552307135), Krzysztof Kliński (tel. 552307240).

3. Ofertę należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 04.05.2017 r.

Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 1 0:05 w pok.17. Oferty złożone po terminie zwrócone zostaną

Oferentom bez otwierania.

4. W toku badania i oceny 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.

5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Każda część zamówienia oceniana będzie odrębnie

Zamawiający wybierze oferty najtańsze dla poszczególnych części.

6. O wyniku postępowania zostaną powiadomienie wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca, którego

oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym lub nie przedstawi

dokumentów o których mowa w pkt 1.6 „ Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert.

7. Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.

9. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

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

Załączniki:

1. Wykaz obiektów

2. Wzór umowy

3. Formularz oferty
DYRE T RZĄDU

4. Formularz cenowy
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