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Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018

Wysokość kapitału zakładowego: 108 794 000 PLN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

w przetargu nieograniczonym na dostawy obuwia i odzieży (roboczych i ochronnych)

1. Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

zaprasza zainteresowanych Dostawców do złożenia oferty.

2. Przedmiot zamówienia, wymagania dotyczące wykonania, warunki umowy:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży i obuwia (roboczych i ochronnych) dla pracowników

Zamawiającego.

2. Termin realizacji — sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Charakterystykę wyrobów oraz planowane zapotrzebowanie w okresie umowy określa poniższe

zestawienie:

L.p. Wyszczególnienie, wymagania: j.m. ilość

2 3 4

ODZIEŻ ROBOCZA

1. ubranie robocze dwuczęściowe zimowe - męskie kpi. 60

a. kurtka typ szwedzki” + spodnie ogrodniczki,

b. kurtka: u góry wykończona ocieplaną stójką wys. ok. 8 cm, na dole opaśnicą

szerokości 5÷6 cm (w opaśnicy lekko opinająca guma), zapinana na zamek

(do końca stójki) kryty listwą, w listwie dodatkowe zapięcie (zatrzaski, guziki),

dopinany kaptur, dwie dolne kieszenie, rękawy zakończone mankietem z

zapięciem,

c. spodnie ogrodniczki z osłoną odcinka krzyżowo — lędźwiowego, dwie boczne

kieszenie, w karczku ogrodniczek kieszeń na zamek,

U. kolor niebieski (ewentualne stebnowania w kolorze materiału),

e. oznakowane WlK i dodatkowo dział lub zakład (kurtka z przodu i z tyłu,

spodnie karczek). Oznakowanie trwałe nieschodzące po praniu (wskazany

haft), ponadto po stronie wewnętrznej wszywka lub nadruk z rokiem produkcji,

imieniem i nazwiskiem pracownika,

f. materiał: poliester + bawełna, gramatura ok. 240 ÷ 320 g/m2,

g. odzież we wszystkich rozmiarach, dla każdego typu sylwetki,

h. ocieplenie wykonane w sposób uniemożliwiający jego przemieszczenie

podczas prania i użytkowania (np. przepikowane z podszewką)

2. jw. - damskie kpi. 2

3. ubranie robocze dwuczęściowe letnie — męskie kpi. 260

a. bluza zapinana na zatrzaski (guziki), zapięcie pod szyję z kołnierzem, dwie

górne zapinane kieszenie, pozostałe wymagania (opaśnica, kolor, logo,

oznaczenia, materiał, rozmiary) jak dla kurtki zimowej,

b. spodnie wg wzoru zimowego + dodatkowa tylna kieszeń
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4. j.w. - damskie kpI. 4

5. ubranie letnie antyelektrostatyczne kpi. 60

wykonanie jak ubrania roboczego letniego w wierszu 3

6. ubranie zimowe z tkaniny odpornej na wodę z elementami odblaskowymi (taśma) kpI. 20

kolor granatowy - zalecane wykonanie wg wzoru na załączonych zdjęciach

oznaczenia - jak w wierszu I pod lit. e)

rozmiary jak w wierszu 1 pod lit. g)

kurtka

zapinana na zamek kryty listwą z zatrzaskami (zapięcia do końca stójki)

rękawy dopinane na zamek,

dwie podwójne kieszenie dolne (zamek, rzep), górna kieszeń za zamek,

kieszeń wewnętrzna na zamek,

elementy odblaskowe z przodu i z tyłu kurtki (poziome taśmy w środkowej i

dolnej części) oraz na rękawach,

spodnie

ogrodniczki z osłoną odcinka krzyżowo - lędźwiowego, z gumką w pasie,

szelki z regulacją,

rozporek na zamek,

kieszenie: górna w karczku na zamek, boczne wsuwane, długa kieszeń

(miarowa) na prawej nogawce na rzep, tył zapinane na rzep)

przeciwśniegowe ściągacze w części wewnętrznej nogawek

poziome_taśmy_odblaskowe_na_nogawkach_(podudzie)

7. ubranie letnie z tkaniny odpornej na wodę z elementami odblaskowymi (taśma) kpI. 20

wykonanie jak ubrania zimowego w wierszu 6 z następującymi odstępstwami:

kołnierz_zamiast_stójki,_bez_listwy_kryjącej_zamek

OBUWIE

męskie:

8. trzewiki robocze (co najmniej zawodowe 01 lub ochronne P1) para 320

do kostki, czarne (dopuszcza się by elementy buta np. język, górna część w

okolicach kostki i szycie były w innym kolorze)

wierzchy ze skór naturalnych (licowych) nie przepuszczających i nie

absorbujących wody, z miękkim kołnierzem usztywniającym kostkę, język

miechowy połączony z cholewą (zapobieganie przedostawaniu się piasku i

innych zanieczyszczeń do wnętrza buta), wzmocnione przeszycia w miejscach

narażonych na przetarcia, podeszwy o dużej odporności na ścieranie, pękanie,

z absorpcją energii w części piętowej

9. trzewiki jw. antyelektrostatyczne para 60

10. trzewiki robocze jw. z kompozytowym podnoskiem, podeszwą odporną na oleje, para 20

rozpuszczalniki, zasady, chroniące przed poślizgiem

11. buty gumowe (duża elastyczność tworzywa niezależnie od temperatury) para 240

12. bury gumowe jw. antyelektrostatyczne para 60

13. buty gumowo-filcowe (wysoka cholewa, przed kolano, wysoka część gumowa) para 170

14. buty gumowo-filcowe antyelektrostatyczne para 30

15. buty rybackie para 20

16. półbuty ze skóry licowej para 38
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17. buty zimowe ze skóry licowej I trzewiki ocieplane para 38

damskie:

78. półbuty ze skóry licowej para 6

19. buty profilaktyczne — skórzane (białe, typ klapki, przód stopy całkowicie kryty) para 20

20. butygumowe para 10

21. kozaki ze skóry licowej para 2

INNE

22. kurtka zimowa ocieplana (dla kadry kierowniczej) szt. 20

23. koszula flanelowa szt. 400

24. koszulka bawełniana T-shirt, granatowa z logo WiK 100%bawełny szt. 400

25. kalesony bawełniane szt. 270

26. czapka robocza letnia, niebieska z logo Wlk szt. 350

27. czapka jw. antyelektrostatyczna szt. 30

28. czapka robocza uszatka zimowa (ciepła), kolor i oznaczenie j.w. szt. 160

29. czapka jw. antyelektrostatyczna szt. 30

30. fartuch z elanobawełny biały (damski) szt. 20

31. kurtka wiatro- i wodoochronna o dużej odporności na zginanie w ujemnych szt. 100

temperaturach, długość 3/4, kaptur ze ściągaczem w części twarzowej, (rozmiary

gwarantujące swobodne założenie kurtki na odzież roboczą zimową)+spodnie

wiatro i wodoochronne

32. ocieplacz I bezrękawnik szt. 2

33. rękawice robocze drelichowe wzmocnione skórą lub dwoiną licową (szwy para 1200

wewnętrzne wykonane w sposób nie drażniący i raniący rąk)

34. rękawice jw. ocieplane para 700

35. rękawice dzianinowe powleczone porowatą gumą RECODARG para 1000

36. rękawice robocze gumowe RGS para 1000

37. rękawice dzianinowe powleczone nitrylem RECNIT para 600

38. rękawice monterskie wzmacniane kozią skórą SOFT TEC para 600

39. rękawice antyelektrostatyczne para 300

4. Odzież i obuwie robocze użytkowane będą w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych -

charakteryzować się muszą dobrą izolacyjnością termiczną, dużą odpornością na uszkodzenia

mechaniczne, małą nasiąkliwością i dużą wodoodpornością. Odzież prana będzie przemysłowo.

Wykorzystane do produkcji surowce oraz sposób wykonania winny gwarantować trwałość wyrobów

oraz zachowanie oznaczeń, barwy, formy i wymiarów w okresie gwarancji (gwarancja biegnie od

daty dostawy, jej termin odpowiadał będzie deklarowanemu przez Oferenta w ofercie i nie może być

krótszy niż 12 miesięcy).
5. Oferowane wyroby spełniać muszą wymagania obowiązujących norm, w tym:

- PN-P-84525:1998 — Odzież robocza - Ubrania robocze,

- PN-EN ISO 20347:2012 — Środki ochrony indywidualnej — Obuwie zawodowe,

- PN-EN ISO 20346:2014 — Środki ochrony indywidualnej — Obuwie ochronne

(lub PN-EN ISO 20345:2012 — Środki ochrony indywidualnej — Obuwie bezpieczne)

- PN-EN 388:2006 — Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi,
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- PN-EN 577:2009 — Rękawice ochronne chroniące przed zimnem,

- PN-EN ISO 13688:2013-12 (PN-EN 340:2006) Odzież ochronna--Wymagania ogólne,

- PN-EN 7 749-5:2009 Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania

materiałowe i konstrukcyjne.

Uwaga: odzież i obuwie ochronne o własnościach elektrostatycznych przeznaczone do użytkowania

w strefach zagrożonych wybuchem.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorygowania (w ramach ceny umownej i asortymentu)

określonych w tabeli ilości, stosownie do swoich potrzeb.

7. Wybrany Dostawca sam dokonywał będzie pomiarów pracowników Zamawiającego w celu doboru

odpowiednich rozmiarów odzieży roboczej, ewentualnie (jeśli zajdzie taka konieczność) wykonania

wyrobów wg indywidualnego zapotrzebowania.

8. Określone w ofercie ceny jednostkowe wyrobów winny być skalkulowane w sposób gwarantujący ich

niezmienność w okresie pierwszego roku obowiązywania umowy. Po tym czasie ceny wyrobów

mogą być zwaloryzowane 1 raz. Zmiana ceny nastąpi stosownie do wskaźnika cen towarów i usług

konsumpcyjnych (publikowanego przez GUS, lub prognozowanego w ustawie budżetowej). Zmiana

ceny nastąpi w drodze porozumienia stron i wymaga zawarcia aneksu do umowy.

9. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie (orientacyjnie raz w miesiącu), stosownie do potrzeb

Zamawiającego, zgłaszanych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem Dostawcy.

10. Miejsce dostawy — magazyn Zamawiającego, ul. Rawska 2-4 w Elblągu.

11. Każda partia dostawy fakturowana będzie odrębnie. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.

12. Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w dołączonym do siwz

wzorze umowy. Wzór umowy nie podlega negocjacjom — złożenie oferty jest jednoznaczne

z przyjęciem postanowień umowy przez Oferenta.

3. Opis przygotowania oferty, składanie ofert:

7. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do siwz.

2. Cena oferty jest sumą iloczynów cen jednostkowych wyrobów i ich ilości, powiększoną o należny

podatek VAT — winna wynikać z kalkulacji w formularzu cenowym, który dołączyć należy do oferty.

W cenach jednostkowych należy zawrzeć wszystkie koszty ponoszone przez Dostawcę konieczne

do należytego i kompleksowego wykonania zamówienia (w tym koszty dostawy, pomiarów

pracowników itp.). Ceny należy skalkulować w sposób gwarantujący ich niezmienność w pierwszym

roku obowiązywania umowy. Ewentualna zmiana cen w drugim roku nastąpi w sposób opisany w 3

pkt 3 wzoru umowy.

3. Do oferty dołączyć należy wymagane siwz dokumenty oraz wzory wyrobów.

4. 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.

5. Pełnomocnictwa o których mowa w ppkt 4 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).

6. Dokumenty w językach obcych składać należy z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi

przez Oferenta.

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do

Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem
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Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „odzież i obuwie - oferta”. Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku
niedokonania zalecanego oznakowania.

8. Termin składania oferty upływa o godz. 10:00 w dniu 22.02.2017 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. Zawartość oferty:

7. wypełnione i podpisane formularze: oferty i cenowy,

2. upoważnienie do podpisania oferty (pełnomocnictwo, umowa) opisane w pkt 3.4 i 3.5, jeżeli ofertę

podpisują osoby inne niż uprawnione, ujawnione w KRS, CEIDG, umowie spółki),

3. z ofertą należy dostarczyć następujące wzory:

- ubrania robocze letnie i zimowe (spodnie ogrodniczki) bez logo — poz. I i 3 w tabeli,

- trzewiki robocze — poz. 8 w tabeli,

- buty gumowe i gumowo—filcowe — poz. 11113w tabeli,

- kurtka wodoochronna — poz. 31 w tabeli,

- rękawice robocze — poz. 33 I 34 w tabeli,

4. karta informacyjna dot. trzewików roboczych (poz. 8 w tabeli) zawierająca informację o materiałach

z których wyprodukowano obuwie, sposobie wykonania, walorach użytkowych,

5. próbka materiału (do oceny) z którego wykonana jest odzież robocza.

Uwaga: Składane z ofertą odzież i obuwie należy umieścić w odrębnej paczce oznaczonej jak oferta.

Wyroby te zostaną zwrócone Oferentom po dokonaniu ich oceny przez Zamawiającego (z wyłączeniem
wzorów dołączonych oferty najkorzystniejszej — te zostaną zatrzymane na czas realizacji umowy).

Brak jakiegokolwiek z ww. elementów oferty, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepodpisanego

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

Oferenta) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Kryteria oceny ofert:

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

- cena oferty - 40 %

- ocena techniczna - 50 %

- okres gwarancji: odzieży - s i obuwia - 5 %

Ocena oferty odbywać będzie się w następujący sposób:

ilość punktów przyznanych ofercie = X1 .40 + X.50 + X3 5 + X. 5

gdzie:

X1= stosunek ceny oferty najtańszej do ceny badanej oferty

X2 stosunek liczby punktów przyznanych wyrobom w badanej ofercie do liczby punktów

przyznanych ofercie, w której wyroby zostały ocenione najwyżej

W kryterium „ocena techniczna” - odzieży i obuwiu dołączonym do oferty, przyznane zostaną punkty

(od O do 10). Ocenie podlegać będzie jakość użytych surowców i materiałów, estetyka wykonania

walory użytkowe, wygoda użytkowania itp.

Niewielkie odstępstwa od wymagań określonych w tabeli nie dyskwalifikują oferty, mogą

spowodować jednak jej niższą ocenę.

Jeżeli Oferent dołączy do oferty kilka rodzajów wyrobów w asortymencie, Zamawiający wskaże i

będzie żądał od wybranego Dostawcy dostaw wyrobów wyżej ocenionych.

X3= okres gwarancji na odzież w badanej ofercie I najdłuższa deklarowana gwarancja na odzież

X4= okres gwarancji na obuwie w badanej ofercie I najdłuższa deklarowana gwarancja na obuwie
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6. Inne postanowienia:

7. 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 doświadczenie, oraz

5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie (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), Renata Latoszewska tel. 552307440 lub Witold Skarbek
tel. 552307478 (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 (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. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
70. Zgodnie z art. 133 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.
71. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. zdjęcia ubrań (poz. 6 i 7)
2. wzór umowy

3. formularz oferty

4. formularz cenowy

DYREITC\ ĄDU

mgr trzt. A;u,kiewicz
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