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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

1. Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym.

2. Przedmiot, wymagania dot. realizacji zamówienia, postanowienia umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie metodą bezwykopową (horyzontalnego przewiertu

sterowanego) odcinka sieci wodociągowej pomiędzy węzłami W2 —W5 długości ca 212,3 m z rur FE

100 RC SDR 11 trzywarstwowych odpornych na zarysowanie, o średnicy zewnętrznej 450 mm,

będącego częścią nowobudowanego wodociągu w obrębie ul. Lotniczej w Elblągu. Lokalizację i

profil przewiertu przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.

2. Rurociąg w punktach W2 i W5 należy zakończyć tulejami kołnierzowymi.

3. Termin wykonania zamówienia — max I miesiąc od daty zawarcia umowy.

4. Zapłata nastąpi po wykonaniu zamówienia, na podstawie protokołu odbioru.

5. Gwarancja na wykonane roboty - 36 miesięcy.

6. Płatność — po wykonaniu robót, w terminie do 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

7. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym

wzorze. Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w przetargu 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.

2. Do oferty dołączyć należy dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

3. 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. W przypadku spółki cywilnej ofertę podpisują wszyscy wspólnicy lub osoby

upoważnione na podst. pełnomocnictwa lub umowy spółki.

4. Pełnomocnictwa o których mowa w ppkt 3 należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej

przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie zgodności

kopii przez osobę upełnomocnioną). Jeżeli umocowanie wynika z umowy spółki cywilnej, to kopię tej

umowy należy dołączyć do oferty (potwierdzoną za zgodność z oryginałem” przez osoby

upoważnione).

5. Złożone na dokumentach parafy należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub

czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

6. Jeżeli załącznikami do oferty są kopie dokumentów, należy potwierdzić je za zgodność

z oryginałem”. Potwierdzenia dokonują osoby uprawnione lub upełnomocnione, zgodnie z ppkt 3 i 4.
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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: ‚„Przewiert ul. Lotnicza w Elblągu - oferta”. Zamawiający nie

bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie

dokonania zalecanego oznakowania.

4. Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty jest iloczynem ceny jednostkowej wykonania 1 m rurociągu i przewidywanej długości

przewiertu, powiększonym o należny podatek VAT - winna wynikać z kalkulacji w formularzu oferty.

2. W cenie jednostkowej 1 mb wodociągu należy zawrzeć wszelkie koszty (tj. materiały, organizację

ruchu, zajęcie terenu, wykonanie badań i prób szczelności rurociągu, obsługę geodezyjną,

uporządkowanie terenu, utylizację odpadów i inne) związane z kompleksowym i należytym

wykonaniem zamówienia

Uwaga:

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie rzeczywistej długości wykonanego przewiertu. Długość rurociągu

ustalona zostanie na podstawie jego rzutu na mapie inwentaryzacji powykonawczej.

5. Warunki, które spełniać muszą Oferenci ubiegający się o zamówienie oraz sposób wykazania

spełniania warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

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

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

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

d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Oferent musi wykazać się wykonaniem w okresie

ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej dwóch

rurociągów o długości co najmniej 100 mb i średnicy zewnętrznej minimum 400 mm każdy,

zrealizowanych metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Wykonanie robót potwierdzić

należy stosownymi referencjami,

e) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - funkcję

kierownika robót powierzyć należy osobie posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi (lub inne,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, odpowiednie do

przedmiotu zamówienia).

2. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Oferent składa oświadczenie, sporządza wykaz

wykonanych robót (w formularzu oferty) oraz dołącza dokumenty wymienione w pkt 6 SIWZ.

6. Zawartość oferty (dokumenty wymagane):

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. ewentualne pełnomocnictwo/umowa s.c. (stosownie do treści w pkt 3.3 I 3.4 SIWZ),

3. dowody (poświadczenia, referencje) wystawione przez odbiorców robót, o których mowa

w pkt 5.1. lit. d) SIWZ potwierdzające, że roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

4. uprawnienia budowlane kierownika robót oraz zaświadczenie o przynależności do PIIB.

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

(np. niepodpisanego lub niepoświadczonego „za zgodność z oryginałem” przez osoby

upoważnione) spowoduje odrzucenie oferty.
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7. Inne postanowienia:

1. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną

z zastrzeżeniem, że dla oferty składanych z nią dokumentów wymagana jest forma pisemna.

2. Oferty należy składać do godz. 10:00 w dniu 04.09.2017 r. w Dziale Obsługi Klienta

Zamawiającego. Otwarcie nastąpi o godz. J 0:05 w pokoju nr 17. Oferty złożone po terminie zostaną
zwrócone bez otwierania.

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: sprawy formalne - Beata

Adamkiewicz (tel. 552307432), sprawy merytoryczne — Dariusz Urbankiewicz (tel. 552307216).

4. 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 lub dokumentów.

5. Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

6. O wyniku przetargu zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Oferentowi wyznaczony zostanie o termin podpisania umowy. leżeli Wykonawca,

którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

7. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

8. Oferent może złożyć w tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.

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

10. Zgodnie z art. 133 ust.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

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

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

Załączniki:

1. mapa z trasą rurociągu

2. profil rurociągu

3. wzór umowy

4. formularz oferty
DYREKTO RZĄDU

mgr in2. drz Kirkiwicz
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