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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)
w przetargu nieograniczonym

Elbląg, dnia J4.. 07.2018 r.

Zamawiający: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z
odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług koparkami (z operatorem).

1. Przedmiot i warunki realizacji zamówienia, postanowienia umowy:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poniższym sprzętem:

ograniczoną

2. Koparki (z wyłączeniem minikoparki) muszą posiadać na wyposażeniu łyżki alternatywne (mniejsze
od nominalnych) oraz łyżkę „bagrownicę”.

3. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej, na wybrany rodzaj (jeden lub więcej) sprzętu objętego
zamówieniem.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorygowania ilości godzin pracy sprzętu stosownie do swoich
potrzeb.

5. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
6. Sprzęt pracował będzie według bieżących potrzeb Zamawiającego — wymagana pełna

dyspozycyjność.

7. Miejsce pracy sprzętu — budowy na terenie miasta Elbląga.
8. Wymagany termin realizacji zamówienia — 2 lata od podpisania umowy.
9. Zapłata w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

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

2. Opis przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwi
2. W ofercie należy określić cenę jednej godziny pracy sprzętu W cenie tej muszą być zawarte wszystkie

koszty związane z realizacją zamówienia (praca operatora, dojazd na miejsce budowy i inne)
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Przewidywana ilość
Lp. Charakterystyka sprzętu godzin pracy

w okresie 2 lat
1. Koparka jednonaczyniowa samojezdna kołowa, podsiębierna, obrotowa 500

o_głębokości_kopania_do_6_m_i_szerokości_łyżki_0,8_m

2. Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa, przy obrocie mieszcząca się w 400
zarysie gąsienic, podsiębierna, o głębokości kopania do 4 m, szerokość
łyżki 0,6 m

3. Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa, podsiębierna, obrotowa, 400
o głębokości kopania do 6 m, szerokość łyżki 0,8 m

4. Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa, podsiębierna, obrotowa, 300
o głębokości kopania do 6 m, szerokość łyżki 1 „3 m

5. Koparko-ładowarka o głębokości kopania do 6 m, szerokość łyżki 0,6 m 400

6. Min ikoparka gąsienicowa o szerokości łyżki 0,3 m 250



3. 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. Pełnomocnictwo należy
złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa
ogólnego dopuszcza się poświadczenie zgodności kopii przez osobę upełnomocnioną).

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: „usługi koparkami - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe
skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania zalecanego
oznakowania.

3. Zawartość oferty, dokumenty wymagane:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty.
2. Stosowne pełnomocnictwo (opisane w pkt 2.3, jeżeli ofertę podpisują osoby inne, niż uprawnione,

ujawnione w KRS lub CEIDG).

4. 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 koniecznym do wykonania zamówienia.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa stosowne oświadczenie (treść w ofercie).

2. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną,
z zastrzeżeniem, że dla oferty 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. Oferty należy składać w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00w dniu 01.08.2018 r.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pok. 17. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom
bez otwierania.

5. 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.

6. Zamawiający wybierze oferty z najniższymi cenami pracy sprzętu (poszczególne koparki
rozpatrywane będą odrębnie).

7. O wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.
Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
10. Oferent może złożyć w przetargu jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane zjej

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. wzórumowy
2. formularz oferty DYRE] ZĄDU
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