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Elbląg, dnia

02.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)
w przetargu nieograniczonym
1. Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
zaprasza zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty.
2. Przedmiot zamówienia, wymagania dotyczące wykonania, warunki umowy:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń
transportu bliskiego (zwanych dalej UTB) podlegających dozorowi technicznemu.
2. Wykaz urządzeń UTB objętych zamówieniem:
Lp.

Nr
fabryczny

Rok
budowy

9

Suwnica bramowa

8306007275

5

1990

5

Mazurska 47

co 30 dni

10

Suwnica bramowa

8306007276

6

1990

5

Mazurska 47

co 30 dni

11

Suwnicabramowa

8306007277

7

1990

5

Mazurska47

co30dni

12

Suwnica bramowa

8306007278

8

1990

5

Mazurska 47

co 30 dni

13

Suwnica bramowa

8306007279

9

1990

5

Mazurska 47

co 30 dni

2

6

7

Udźwig
ft)

Lokalizacja

8

„

3.

Nr ewidencyjny
UDT

Rodzaj
urządzenia
Suwnica ręczna
natorowa
Żuraw
hydrauliczny
Żuraw
hydrauliczny
Suwnica
pomostowa
Dźwignik
przemysłowy
Suwnica
pomostowa
Suwnica
pomostowa
Suwnica bramowa

Terminy

8306007484

634

2009

1,5

Królewiecka
223-225

co 30 dni

8203003402

03042701

2015

0,995

Rawska 2-4

co 30 dni

8206007913

1083

2002

2,785

Rawska 2-4

co 30 dni

3306008356

30109

1975

2

Rawska 2-4

co 30 dni

4506002355

EETP
15092347

2015

4

Rawska 2-4

co 30 dni

8306007502

29428

1975

2

Rawska 2-4

co 30 dni

8306007260

35857

1982

5

Mazurska 47

co 30 dni

8306007274

4

1990

5

Mazurska 47

co 30 dni

Przedmiot zamówienia musi być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
w szczególności z:
• Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 7725 z późn.
zm.),
• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń
•

•

•
REGON : 170172210

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. nr 79,
poz. 849 z późn. zm.),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. nr 193, poz. 1890).
Obowiązującymi instrukcjami eksploatacyjnymi producentów urządzeń.
KONTO: Bank Millennium Spółka Akcyjna 6611602202000000006191 3067

NIP : 578-00-02-157

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie urządzeń w ciągłej sprawności przez cały okres trwania
umowy oraz uczestniczenie w badaniach okresowych oraz odbiorach okresowych dokonywanych
przez Inspektorów Dozoru Technicznego.
5. Termin realizacji zamówienia od 01 .03.2017 r. do 28.02.2019 r.
6. Warunki płatności: za wykonane usługi Wykonawca będzie wystawiał jedną fakturę zbiorczą jeden
raz w miesiącu. Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. Szczegółowy zakres usług, obowiązki stron zawarto w załączonym wzorze umowy. Z wybranym
Wykonawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych we wzorze. Wzór umowy nie
polega negocjacjom
złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień
umowy przez Oferenta.
4.

—

—

3.

Opis przygotowania oferty, składanie ofert:

1.
2.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwz.
Ofertę 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.
3. Pełnomocnictwa o których mowa w ppkt 2 należy złożyć z ofertąw oryginale lub kopii poświadczonej
przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie zgodności
kopii przez osobę upełnomocniona). Jeżeli umocowanie wynika z umowy spółki cywilnej, to kopię tej
umowy należy dołączyć do oferty (potwierdzoną za zgodność z oryginałem” przez osoby
umocowane).
4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do
Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem
Oferenta i dodatkowo oznakowanym: ‚„konserwacja UTB
oferta”. Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku
niedokonania zalecanego oznakowania.
5. Termin składania oferty upływa o godz. 10:00 w dniu 13.02.2017 r. Oferty złożone po
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty składać należy w Dziale Obsługi Klienta
Zamawiającego. Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 70:05w pokoju nr 17.
-

4.

Sposób obliczenia ceny oferty:

Cena oferty jest sumą iloczynów cen jednostkowych netto usług konserwacji poszczególnych
urządzeń i ilości usług w okresie obowiązywania umowy, powiększoną o należny podatek VAT
winna wynikać z kalkulacji w formularzu oferty.
2. W cenach jednostkowych netto usług zwarte muszą być wszelkie koszty ponoszone przez
Wykonawcę konieczne do należytego i kompleksowego wykonania usługi konserwacji ( 6 pkt 2
wzoru umowy). Ceny te muszą być skalkulowane w sposób gwarantujący ich niezmienność w
pierwszym roku obowiązywania umowy. Ewentualna zmiana cen w drugim roku nastąpi stosownie
do prognozowanego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego w ustawie
budżetowej lub średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
publikowanego przez GUS albo do innych uzasadnionych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę.
UWAGA:
• Cena oferty nie obejmuje napraw awaryjnych, które rozliczane będą w sposób opisany w 3 pkt 3
wzoru umowy.
7.

—

5.

Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów o następującej wadze:
Cena oferty waga 90%
Stawka roboczogodziny Oferenta waga 70%
—

—

2

Ocena oferty odbywać będzie się w następujący sposób:
Ilość punktów przyznanych ofercie = C x 90 + W x 10
gdzie:
C = najniższa cena ofertowa I cena podana przez Oferenta
W = najniższa stawka spośród ofert / stawka Oferenta
6. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie:
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:
1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
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 przetargu
wykonywali należycie w ramach jednego zlecenia/umowy przez okres co najmniej pół roku usługi
konserwacji, obejmujące minimum pięć urządzeń transportu bliskiego, podlegających dozorowi
technicznemu,
• wskażą do wykonania usług co najmniej dwie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez organ właściwej jednostki dozoru
technicznego oraz świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do wykonywania napraw,
konserwacji i pomiarów elektrycznych urządzeń elektroenergetycznych o napięciu co najmniej
1kV.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków Jw. Oferent składa oświadczenie i informacje w formularzu oferty.
7. Inne postanowienia:
J. 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. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: Beata Adamkiewicz
tel. 552307432 (sprawy formalne), Sławomir Kędzierski tel. 552307249 (sprawy merytoryczne).
3. 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.
4. Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą z punktu
widzenia kryteriów przyjętych do oceny ofert w pkt 5 siwz.
5. O wyniku przetargu zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci ubiegający się o udzielenie
zamówienia. Wybranemu Dostawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli
Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.
6. Oferent może złożyć w tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Wyklucza się możliwość składania ofert wariantowych.
9. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Zgodnie z art. 133 ust.J 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. wzórumowy
2. formularz oferty
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