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spEcyFrKACJA lsToTNyCH WARUNKOW ZAMOWTENIA (SIWZ))

w przetargu nieograniczonym

Zamawiający:

EIbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana|izacji Spótka z ograniczoną odpowiedzia|noŚcią,

zaprasza do złozenia ofeńy na świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego'

Przedmiot zamówienia, wymagania dotyczące jego wykonania, warunki umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ustug inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową

systemu zabezpieczenia e|ektronicznego Stacji Uzdatniania Wody przy u|. Ma|borskiej 97 w E|b|ągu.

System zabezpieczenia e|ektronicznego SUW obejmuje budowę systemu sygnalizacji wtamania i

napadu SSWiN (ochrony obwodowej oraz Wnętrza budynku) i systemu te|ewizji dozorowej ccTV.
2. Nadzór inwestorski prowadzony będzie nad robotami opisanymi w dokumentacji projektowej (zał. 1)

opracowanej W czerwcu 2017 r' przez ASTEL Adam Sup|ewski w olsztynie na wykonanie których

z wykonawcą robót budowlanych zawarta zostanie umowa Wg Wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

niniejszej SIWZ.

3' Termin wykonania zamówienia - w okresie budowy systemu (przewiduje się, Źe roboty prowadzone

będą w okresie: |istopad 2017 r. - marzec 2018 r.).

4. Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego okreŚ|ono w $ 2 pkt 2 wzoru umowy (zał. 3).

5. Z wybranym Wykonawcą zawarla zostanie umowa na warunkach okreŚ|onych w załączonym

wzorze. Wzór umowy nie pod|ega negocjacjom - złozenie oferty w przetargu jest jednoznaczne

z przyjęciem postanowień umowy przez oferenta'

opis przygotowania ofeńy:
.1. ofertę na|eŻy ztoŻyĆ na formu|arzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do S|WZ'

2' Do oferty dołączyc na|eŻy Wymagane postanowieniami S|WZ dokumenty.

3. ofertę oraz Wszystkie wymagane za|ączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, Centra|nej Ewidencji i Informacji o Działa|noŚci

Gospodarczej) |ub inne, dziatające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez

takie osoby. Pełnomocnictwo na|eŻy złoŻyc z ofertą w orygina|e |ub kopii poświadczonej przez

notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogó|nego dopuszcza się poświadczenie zgodnoŚci kopii

przez osobę upetnomocnioną).

4. Jeze|i załącznikami do ofeńy są kopie dokumentów, na|eży potwierdzic je ,Zd zgodnoŚÓ

z oryginałem''. Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt.3.
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Podpisy skrÓcone na|eŻy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub czyte|nie

napisanym imieniem i nazwiskiem.

6' ofertę na|ezy złoŻyÓ W nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do

ZamawiĄącego z dopiskiem Dział obsługi K|ienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem

oferenta i dodatkowo oznakowanym: ,,nadzór SUW Ma|borska''- ofeńa''. Zamawiający nie bierze

odpowiedzia|ności za złe skierowanie przesyłki i jej pzedterminowe otwarcie w przypadku nie

dokonania zalecanego oznakowania.

4. Sposób obliczenia ceny ofeńy:

1. Cena ofeńy jest kwotą ryczaftową imusi zawieraÓ wszelkie koszty konieczne do poniesieniaprzez

Wykonawcę d|a na|ezytego wykonania zamÓwienia.

2. ZamawiĄący nie przewiduje zadnych innych dodatkowych płatności nawet w sytuacji, gdy

wykonawca systemu zabezpieczenia SUW Ma|borska nie zakończy swoich prac W terminie

umownym.

Warunki, które spełniać muszą oferenci ubiegający się o zamówienie.

1. o zamowienie mogą ubiegaÓ się oferenci, ktÓrzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniającejjego reaIizację,

b) w stosunku do ktorych nie otwańo |ikwidacji |ub ktÓrych upadłoŚci nie ogłoszono'

c) nie za|egają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

d) posiadają niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,

e) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdo|nymi do wykonania zamÓwienia. od osoby

wskazanejjako inspektor nadzoru wymaga się:

- posiadania uprawnień budow|anych do kierowania robotami w specja|ności insta|acyjnej

wzakresie sieci, insta|aĄi i urządzeń Jelekomunikacyjnych |ub w specja|ności insta|acyjnej

w zakresie sieci, insta|acji i urządzeń e|ektrycznych i e|ektroenergetycznych (a|bo

odpowiadających im, ktÓre zostały wydane na podstawie wczeŚniej obowiązujących

przepisów),

- wpisania na 
' 
|istę kwa|ifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie

z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osÓb i mienia (Dz. U. z 2016 (. poz. 1432 ze

zm.)

- doświadczenia W sprawowaniu funkcji kierownika budowy |ub robót albo inspektora nadzoru

inwestorskiego przy reaIizacji co najmniej trzech robot budow|anych po|egających na

budowie, rozbudowie lub przebudowie systemÓw zabezpieczenia e|ektronicznego CCTV a|bo

sswiN, przy czym jedna z nich musi dotyczyÓ budowv zintegrowanego systemu

bezpieczeństwa obej muiąceqo łącznie:

. system telewizji przemysłowej CCTV opańy na transmisji z v0ykorzystaniem protokołu lP

pomiędzy kamerą a Ęestratorem oraz

. system sygnalizacjialarmu SSW|N oraz

. wizua|izację obu systemÓw bezpieczeństwa (CCTV i SsWiN)'

2' W ce|u potwierdzenia spełnienia warunkÓw oferent składa oświadczenie (w formu|azu ofeńy) oraz

dokumenty wymienione w pkt 6.3 * 6.6 SIWZ.
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6. Zawartośó oferty (dokumenty wymagane):

1. wypetniony i podpisany formu|arz ofeńy,

2. stosowne pełnomocnictwo (opisane w pkt 3.3, jeze|i ofertę podpisują osoby inne nii uprawnione,

ujawnione w KRS lub CEIDG),

3. informacja o kwa|ifikacjach i doŚwiadczeniu inspektora nadzoru inwestorskiego,

4. uprawnienia budowlane inspektora,

5. zaświadczenie o wpisie inspektora na |istę o||B,

6. zaświadczenie o wpisie na Iistę kwa|ifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

lnne postanowienia:

1. oferty na|eiy składac do onia ;-1...41zotz r. do godz. 1O:OO W Dzia|e obsługi K|ienta

ZamawiĄącego. otwarcie ofert nastąpi w dniu o godz. 10:05 w pokoju nr 17. oferty złoŻone po

terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem |ub pocztą e|ektroniczną

z zasIrzeŻeniem, ze d|a oferty i składanych z nią dokumentów Wymagana jest forma pisemna.

3' Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: sprawy forma|ne - Beata

Adamkiewicz (te|. 552307432), sprawy merytoryczne - Krzysztof K|iński (|e|.552307240).

4. W toku badania ofeń Zamawiający moze wezwaÓ oferentów do złozenia wyjaŚnień dot. treŚci oferty,

spełnienia przez Oterenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot

zamówienia oczekiwań Zamawiającego, a takze do uzupełnienia oferty lub dokumentów.

5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - zamówienie udzie|one zostanie oferentowi, ktory ztoŻy

ofertę ważnąz nĄniŻszą ceną (brutto).

6. o wyniku postępowania powiadomieni zostaną Wszyscy oferenci. Z wybranym Wykonawcą umowa

zostanie zawarta po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budow|anych systemu zabezpieczenia

e|ektronicznego SUW Ma|borska. Jeze|i Wykonawca, którego oferta zostata wybrana, uchy|i się od

zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający moze wybraÓ ofertę najkorzystniejszą

spoŚród pozostatych ofert'

7 ' ZamawiĄący nie dopuszcza ofert częściowych oraz wariantowych'

8. oferent moŻe złoŻyc ty|ko jedną ofertę i ponosi wszystkie koszty związane z jĄ przygotowaniem.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaznienia postępowania bez podania przyczyn.

10' oferenci zobowiązani są do zachowania pouf noŚci informacji uzyskanych w toku postępowania oraz

(z wyłączeniem wybranego oferenta) do zwrócenia dokumentacji projektowej po zakończeniu

przetargu, tj. po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o wyniku postępowania |ub jego

uniewaznieniu.

Zatączniki:

1. dokumentacja projektowa

2. wzór umowy, która zawarila zostanie z wykonawcą systemu

3. wzór umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego

4. formularz oferty

7.


