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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 serwis ogumienia w pojazdach i sprzęcie Zamawiającego (zwanych

dalej pojazdami) — wykaz użytkowanych pojazdów stanowi załącznik nr 1 do siwz. Zamawiający

zastrzega, że w toku realizacji zamówienia wykaz będzie modyfikowany, stosownie do zmian

w taborze Zamawiającego.

2. Serwis ogumienia obejmuje opony w pojazdach o dmc do 3.5t, opony ciężarowe w pojazdach

powyżej 3.5t, opony wielkogabarytowe i inne w pojazdach i sprzęcie przemysłowo-budowlanym,

rolniczym itp. Zamawiający nie posiada pojazdów z felgami innymi niż stalowe.

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał:

a) wymianę opon z wyważeniem (zdjęcie koła, zdjęcie opony, założenie opony sezonowej albo

nowej, wyważenie koła, zamontowanie koła),

b) naprawę opony (zdjęcie koła, zdjęcie opony, naprawa opony, założenie opony, wyważenie koła,

założenie koła),

c) usługę serwisu mobilnego (demontaż koła w miejscu postoju pojazdu, naprawa opony na miejscu

lub transport opony w celu naprawy do/z punktu usługowego, montaż koła),

d) sprzedaż nowych opon,

e) utylizację zużytych opon, akcesoriów i materiałów,

f) kontrolę zużycia ogumienia,

g) inne, związane z serwisowaniem kół w pojazdach (naprawa felgi, wymiana zaworów, naprawa

lub wymiana dętki dojazd serwisu mobilnego poza teren miasta i innych, wg potrzeb

Zamawiającego).

4. Do wykonania usługi Wykonawca zobowiązany będzie stosować fabrycznie nowe części zamienne,

akcesoria gumowe i materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta pojazdu oraz producenta

opony.

5. Koszt części, akcesoriów i materiałów koniecznych do przeprowadzenia usługi naprawy lub wymiany

wymienionej w formularzu oferty zawarty zostanie w cenie tej usługi.

6. Za usługi inne niż w pkt 5 Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodne z aktualnymi na

dzień wykonywania usługi cennikami Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić cennik lub fakturę zakupową Wykonawcy.

7. Użycie nowych opon do wykonania usługi, parametry opony, typ i jej klasa muszą być każdorazowo

uzgodnione z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację. Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu

opon z zachowaniem szczególnej dbałości o interes Zamawiającego w zakresie ceny zakupu. Marża

Wykonawcy na nowe opony zostanie ustalona na cały okres obowiązywania umowy. Na każde

żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie miał obowiązek przedłożenia kopii faktur zakupu opon.
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8. Usługa świadczona musi być w punkcie usługowym Wykonawcy zlokalizowanym w granicach miasta
Elblą9a, lecz nie dalej niż 10 krn od siedziby Zamawiającego (Ul. Rawska 2-4 w Elblągu). Wszystkie
czynności związane z wykonaniem zamówienia muszą odbywać się we wskazanym punkcie.

9. Punkt usługowy jw. musi być czynny od poniedziałku do piątku, co najmniej w godzinach 6:00-15:00
oraz w soboty (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez co najmniej 4 godziny między
7:00 a 15:00.

10. Wymagania dot. świadczenia usługi:

a) naprawy awaryjne:

- pojazdy Zamawiającego przyjmowane będą w punkcie serwisowym Wykonawcy w pierwszej
kolejności a usługa wykonywana będzie w możliwie najkrótszym czasie,

- usługa serwisu mobilnego (wraz z naprawą opony) świadczona w miejscu postoju pojazdu
zostanie wykonana w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego
(dotyczy opon wielkogabarytowych i opon ciężarowych w pojazdach o dmc powyżej 3,5 t).

b) sezonowa wymiana kompletu kół będzie wykonywana w terminie uzgodnionym, nie późniejszym
niż 3 dni od zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego, w ciągu 7 godziny od podstawienia
pojazdu.

11. Termin realizacji zamówienia — sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego w okresie
01 .03.2017 r. ÷ 01 .03.2019 r.

12. Za usługi będzie wystawiana jedna faktura zbiorcza, jeden raz w miesiącu. Zapłata nastąpi w ciągu
14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

13. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym
wzorze. Wzór umowy nie polega negocjacjom — złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne
z przyjęciem postanowień umowy przez Oferenta.

3. Opis przygotowania oferty, składanie ofert:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwz.
2. 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 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
umocowane).

4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do
Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazyą i dokładnym adresem
Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „serwis opon - 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 10.02.2017 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 77.

4. Sposób obliczenia ceny oferty:

1. Cena oferty jest sumą iloczynów cen jednostkowych netto usług i przewidywanej ich ilości,
powiększoną o należny podatek VAT — winna wynikać z kalkulacji w formularzu oferty.
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2. W cenach jednostkowych netto usług zwarte muszą być wszelkie koszty ponoszone przez

Wykonawcę konieczne do należytego i kompleksowego wykonania usługi.

3. Ceny jednostkowe muszą być skalkulowane w sposób gwarantujący ich niezmienność 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

(np. zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

zmiany w ubezpieczeniach społecznych lub zdrowotnych pracowników itp.).

UWAGA:

a) Ustalona na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na usługi cena oferty służy jedynie

porównaniu ofert, rzeczywista ilość usług wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

b) Cena oferty nie obejmuje kosztu zakupu przez Wykonawcę nowych opon. Usługa wykonywana

z użyciem nowych opon fakturowana będzie zgodnie z pozycją Wymiana opony z wyważeniem” do

której doliczony zostanie koszt nowej opony (wg ceny zakupu i marży Wykonawcy, ustalonej

w formularzu oferty).

c) „Wymiana opony z wyważeniem” dotyczy wymiany sezonowej opon oraz wymiany opony zużytej na

nową ze wszystkimi czynnościami jak w pkt 2.3a).

d) Naprawa opony” obejmuje naprawę jednego lub pierwszego uszkodzenia opony (Jedna duża łata,

wkład, kołek) oraz wszystkie czynności określone w pkt 2.3b). Za naprawy kolejnych miejsc

uszkodzenia opony przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodne z cennikiem usług Wykonawcy

o którym mowa w pkt 2.6.

e) Na kompleksową usługę serwisu mobilnego składać się będzie: koszt dojazdu pojazdu serwisowego

(poz. 11 w tabeli w formularzu oferty) oraz „Naprawy opony”. W przypadku wykonywania usługi poza

terenem miasta Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dojazd zgodne z cennikiem usług

Wykonawcy o którym mowa w pkt 2.6.

f) Utylizację zużytych opon, akcesoriów i materiałów wkalkulować należy w ceny usług Jw.

g) Kontrolę zużycia ogumienia ze sporządzeniem informacji o stanie ogumienia wkalkulować należy

w ceny usług jw.

5. Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów o następującej wadze:

a) Cena brutto oferty — waga 90%

C = 100 pkt x (Cmin I Co”) X 90%

Gdzie C — ilość punktów uzyskanych za cenę

Cmn — najniższa cena ofertowa

— cena podana przez Oferenta

b) Wysokość marży Wykonawcy na nowe opony — waga 10%

W = 100 pkt x (Wmjn I W0f) X 10%

Gdzie W — ilość punktów uzyskanych za marżę

Wmin — najniższa marża spośród ofert

W0f— marża podana przez Oferenta

Ocena oferty odbywać będzie się w następujący sposób:

Ilość punktów przyznanych ofercie = C + W
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6. Inne postanowienia:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
- w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
- nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym

posiadają punkt usługowy zlokalizowany zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 2.8 i czynny
jak w pkt 2.9 siwz.

Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunków Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty).
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. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: Beata Adamkiewicz

tel. 552307432 (sprawy formalne), Sławomir Kędzierski tel. 552307249 (sprawy merytoryczne).
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 Oferentowi, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą z punktu
widzenia kryteriów przyjętych do oceny ofert w pkt 5 siwz.

6. 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.

7. Oferent może złożyć w tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Wyklucza się możliwość składania ofert wariantowych.
70. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Zgodnie z art. 733 ust.1 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.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. wykaz pojazdów

2. wzór umowy

3. protokół odbioru

4. formularz oferty

GŁÓWMY NO lSTA

P PON T

zngr Z”nn Dziwmel

4A


