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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)
w przetargu nieograniczonym na dostawy włazów

Elbląg, dnia ..%L. 03.201 7 r.

1. Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza zainteresowanych dostawców do złożenia oferty.

2. Przedmiot zamówienia, wymagania dotyczące realizacji zamówienia, warunki umowy:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych włazów kanałowych

w_przewidywanych przez Zamawiającego ilościach i o charakterystyce zawartej w poniższej tabeli:
•Lp. . Wyszczególnienie, charakterystyka, wymagania Ilość

1. Właz kanałowy żeliwny (żeliwo szare) klasy D 400, o prześwicie 610 mm, 150 kpI.
bez wentylacji, okrągły, z logo
. podparcie ramy na korpusie studni (płyta nastudzienna, pierścień

regulacyjny) realizowane na powierzchni min. 790 cm2,
. z zabezpieczeniem przed obrotem w postaci wypustów w pokrywie

(2 szt.) i gniazd na wypusty w pierścieniu (4 szt.),
. powierzchnie styków pokrywy i korpusu obrobione mechaniczne,
. amortyzowany wkładką tłumiącą umieszczoną w pokrywie (rowek) o

szerokości min 12 mm lub wkładką trwale zwulkanizowaną z korpusem
ramy o szerokości min. 32 mm,

. rama o wysokości min. 140 mm,

. ciężar pokrywy nie mniej niż 80 kg.
2. Właz o charakterystyce i wymaganiach jak w poz. 1, bez logo. 5 kpi.

3. Właz kanałowy żeliwno-betonowy klasy D 400, o prześwicie 610 mm, 150 kpI.
bez wentylacji, okrągły, z logo lub bez
. podparcie ramy na korpusie studni( płyta nastudzienna, pierścień

regulacyjny) realizowane na powierzchni min. 790 cm2
. z zabezpieczeniem przed obrotem w postaci wypustów w pokrywie

(2 szt.) i gniazd na wypusty w pierścieniu (4szt.),
. powierzchnie styków pokrywy i korpusu obrobione mechaniczne,
. rama o wysokości min. 140 mm.

2. Termin realizacji zamówienia — sukcesywnie w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy.
3. Logo umieszczone centralnie na pokrywie włazu, zgodne z załączonym do siwz rysunkiem —

dopuszcza się wymiary pierścienia w zakresie 190 ÷ 250 mm, przy zachowaniu proporcji.
4. Oferowane wyroby spełniać muszą wymagania aktualnych norm PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i

studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego, w szczególności: Część I
Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i

ocena zgodności oraz Część 2. Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa.
5. Wyroby poddane być muszą kontroli przeprowadzonej przez stronę trzecią — niezależną jednostkę

certyfikującą. Stosowny certyfikat lub raport z kontroli dołączyć należy do oferty.
6. Wymaga się, by znakowanie pokryw we włazach (EN 124, klasa, producent, jednostka certyfikująca,

logo) było widoczne po ich zamontowaniu.
7. Powierzchnie metalowe włazów należy zabezpieczyć przez korozją lakierem asfaltowym.
8. Z włazami dostarczyć należy klucze do otwierania pokryw — 1 klucz na każde 20 szt. włazów. Cenę

kluczy ująć należy w cenach jednostkowych włazów. Wymagania dla kluczy (haków): materiał pręt
stalowy o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 1,5 cm2, końcówka klucza formowana przez
kucie na gorąco, całkowita długość klucza 0,9÷1,0 m, wykonanie ergonomiczne.
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9. Wyroby objęte min. 36 miesięczną gwarancją liczoną od dnia dostawy.
70. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady wyrobów, powodujące konieczność ich demontażu i

wymiany na nowe, Zamawiający zastrzega sobie prawo (niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji) dodatkowego obciążenia Dostawcy kosztami z tym związanymi ( 7 pkt 3 wzoru umowy).

11. Płatność w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
12. Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym wzorze

Wzór umowy nie podlega negocjacjom — złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień
umowy przez Oferenta.

3. Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów o następującej wadze:
1. cena -90%
2. ocena techniczna - 10 %
Ocena oferty odbywać będzie się w następujący sposób:
ilość punktów przyznanych ofercie = X1 90 + X2 * 70, 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” włazom dołączonym do oferty, przyznane zostaną punkty (0÷5).
Ocenie podlegać będzie jakość wyrobów, dokładność i staranność wykonania, estetyka, walory
użytkowe itp. (niewielkie odstępstwa od wymagań określonych w tabeli mogą nie dyskwalifikować
włazów, mogą spowodować jednak ich niższą ocenę).
Jeżeli Oferent dołączy do oferty kilka rodzajów włazów w asortymencie (np. pochodzących od
różnych producentów, ale w jednej cenie), Zamawiający może żądać od wybranego Dostawcy
dostaw włazów ocenionych wyżej.

4. Opis przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwz.
2. Do oferty dołączyć należy wymagane postanowieniami siwz dokumenty oraz wyroby.
3. Cena oferty jest sumą iloczynów cen jednostkowych wyrobów i ich ilości powiększoną o należny

podatek VAT — winna wynikać z kalkulacji w formularzu oferty. Zamawiający nie będzie ponosił
żadnych innych dodatkowych kosztów ponad ustalone w ofercie — ceny jednostkowe wyrobów muszą
zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Dostawcę związane z należytym wykonaniem
zamówienia (w tym m.in. transport wyrobów, klucze do otwierania pokryw itp.).

4. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się ofert częściowych.
5. 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. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej przez
notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie kopii przez osoby
upełnomocnione).

6. Załączniki składane w formie kopii dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem”.
Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt.5.

7. Złożone na dokumentach parafy należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub
czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem. Poprawki w ofercie muszą być czytelne i parafowane
przez osoby podpisujące ofertę.

8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego
z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Oferenta i dodatkowo
oznakowanym: „włazy - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie
przesyłek albo przedterminowe otwarcie oferty w przypadku nie dokonania zalecanego oznakowania.

9. Składane z ofertą wyroby dostarczyć należy przed upływem terminu składania ofert do Zakładu
Eksploatacji Sieci, ul. Rawska 2-4, do kontaktu p. Walery Szyszko tel. 55 2307480. Włazy oznaczyć
nazwą Oferenta.
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5. Zawartość oferty:
1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. stosowne pełnomocnictwo (opisane w pkt 4.5, jeżeli ofertę podpisują osoby inne niż uprawnione,

ujawnione w KRS lub CEIDG),

3. rysunki wyrobów (również klucza, o którym mowa w pkt 2.8),

4. certyfikaty lub raporty z kontroli wyrobów (pkt 2.5) potwierdzające zgodność wyrobów z normą,

5. oferowane wyroby — właz żeliwny (z logo lub bez logo) i właz żeliwno-betonowy.

Uwaga:
• 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.

• Składane z ofertą włazy zostaną zwrócone Oferentom po dokonaniu ich oceny przez Zamawiającego i

zawarciu umowy z wybranym Dostawcą (z wyłączeniem wzorów dołączonych do oferty

najkorzystniejszej — te mogą zostać zatrzymane na czas realizacji umowy).

6. Termin i miejsce składania ofert, otwarcie ofert:

1. Oferty należy składać do godz. 10:00 w dniu 14.03.2017 r. w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego

(włazy w Zakładzie Eksploatacji Sieci). Otwarcie oferto godz. 10:05 w pok. 17.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.

7. Inne postanowienia:
I. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

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

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

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

ci) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do

wykonania zamówienia.
Spełnienie warunków Oferent potwierdza oświadczeniem fw 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. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty w językach obcych składać należy

z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Oferenta.

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 i dokumentów.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia

kryteriów określonych w pkt 3 niniejszej siwz.

6. O wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Dostawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta

zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

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

8. Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.

9. Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

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

Załączniki:
1. Rysunek logo

2. Wzór umowy

3. Formularzoferty Z-CA DYRKTORA
ds. lec c nych


