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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza
do złożenia oferty na remont kapitalny pojazdu specjalnego z zabudowanym urządzeniem do ciśnieniowego
czyszczenia kanalizacji.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont kapitalny pojazdu specjalnego marki Mercedes typ 1831 K4x2,

rok produkcji 1996, dwuosiowy o dmc l8ton, z zabudowanym urządzeniem do ciśnieniowego
czyszczenia kanalizacji oraz systemem recykingu, o pojemności zbiornika B000litrów.

2. Zakres remontu określa 1 załączonego wzoru umowy.

3. Termin wykonania remontu — do 95 dni od daty zawarcia umowy.
4. Wykonawca udzieli min. 6 miesięcy gwarancji na wyremontowany pojazd.
5. Płatność — po odbiorze pojazdu po wykonanym remoncie, w terminie 14 dni od daty otrzymania

faktury przez Zamawiającego.

6. W celu zapoznania sie ze stanem technicznym, pojazd można oglądać w siedzibie Zamawiającego,
po uzgodnieniu terminu z p. Sławomirem Kędzierskim, tel. 552307249.

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

II. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.
2. Do oferty dołączyć należy dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.
3. W cenie oferty zawrzeć należy wszelkie koszty konieczne do należytego i kompleksowego wykonana

zamówienia tj. koszty związane bezpośrednio z remontem oraz koszty towarzyszące, wynikające
z postanowień umowy (będą to min. koszty materiałów, części zamiennych, prac demontażowych,
montażowych i naprawczych a także odbiór pojazdu od Zamawiającego i zwrot po wykonanym
remoncie lub ewentualnych naprawach gwarancyjnych, praca oraz dojazd serwisantów w okresie
gwarancji, ich udział w czynnościach odbiorowych, koszt przeglądu technicznego przed upływem
okresu gwarancji).

4. Ofertę oraz 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).
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Jeżeli umocowanie wynika z umowy spółki cywilnej, to kopię tej umowy należy dołączyć do oferty
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem” przez osoby umocowane).

6. Załączniki składane w formie kopii należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem”. Potwierdzenia
dokonują osoby wymienione w ppkt 4.

7. Złożone na dokumentach parafy należy opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub czytelnie
napisanym imieniem i nazwiskiem.

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

III. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM UBIEGAJACYM SIĘ O ZAMÓWIENIE:
J. 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,
d) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
e) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert w niniejszym przetargu wykonali co najmniej 3 remonty kapitalne pojazdów
ciężarowych komunalnych lub cystern samochodowych, o dmc powyżej 12t.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie, wykaz wykonanych
remontów (w formularzu oferty) oraz dołącza do oferty dowody, że remonty wymienione w wykazie
wykonane zostały należycie (dowodami są poświadczenia, referencje itp. wystawione przez odbiorców
usług).

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów o następującej wadze:
Cena brutto oferty — 90 %

Gwarancja — 10 %

Ocena oferty odbywać będzie się w następujący sposób:
Ilość punktów przyznanych ofercie = Xi + X2

gdzie:

Xi= (stosunek ceny oferty najtańszej do ceny badanej oferty) x 90 pkt.
X2= za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji powyżej 6 miesięcy oferta otrzyma 2 pkt.

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 10 pkt.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

V. ZAWARTOŚĆ OFERTY, DOKUMENTY WYMAGANE:

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,
2. ewentualne pełnomocnictwo I umowa spółki cywilnej (opisane w pkt 11.4 i 11.5)
3. referencje potwierdzające, że wykonane przez Oferenta remonty opisane w pkt 11.1 lit. e) wykonane

zostały należycie.

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepodpisanego

lub niepoświadczonego „za zgodność z oryginałem” przez osoby upowaźnione do reprezentowania Oferenta)

spowoduje odrzucenie oferty.
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VI. INNE POSTANOWIENIA:

1. 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. Uprawnieni do kontaktu z Oferentami sprawy formalne — Beata Adamkiewicz (tel. 552307432),
merytoryczne — Sławomir Kędzierski (tel. 552307249).

3. Ofertę należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00w dniu J.O2. D!r

Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 1 0:05 w pok. 17. Oferty złożone po terminie zwrócone zostaną
Oferentom bez otwierania.

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. Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży ofertę ważną, najkorzystniejszą z punktu

widzenia przyjętych do oceny w pkt IV kryteriów.

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

Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca, którego

oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

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

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

10. Zgodnie z art. 133 ust. J ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

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

VII. OBOWIAZEK INFORMACYJNY WYNIKAJACY Z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 201 6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46,WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający. Kontakt z inspektorem ochrony danych

osobowych: tel. 552307432, e-mail: iod@epwik.com.pl;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia,

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania,

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo do sprostowania

Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,

f) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, U lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Załączniki:

J. Wzór umowy

2. Formularz oferty
DYREKT ZĄDU

mgr inż. ź rz Kurkiewicz


