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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA C SWZ)

1. ZAMAWIAJĄCY
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na
wykonanie robót budowlanych.
W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza aktualnego progu unijnego,
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy.

2. PRZEDMIOT I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, POSTANOWIENIA UMOWY
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w budynku biurowo-

warsztatowym przy ul. Rawskiej 2-4 w Elblągu.
2) Prace należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym w zakresie określonym przedmiarami

robót (załączniki nr 1 do SWZ).
3) Roboty branży elektrycznej zostaną wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie:

a) Zamawiający wykona instalację elektryczną w pomieszczeniach biurowych, na korytarzu i klatce
schodowej 1 piętra. Prowadzenie prac elektrycznych zostanie skoordynowane w porozumieniu
z Wykonawcą.

b) Zamawiający zabuduje rozdzielnice nn zasilające instalacje wewnętrzne 1 piętra. Wykonawca
obuduje rozdzielnice płytą kartonowo gipsową według ustaleń z Zamawiającym. Wykonawca
zapewni grubość ściany oddzielenia PPOŻ REI6O wnęk pod rozdzielnice nn i urządzenie ksero.

c) Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych w pomieszczeniach, Wykonawca zobowiązany
będzie każdorazowo uzyskać od Zamawiającego informację o zakończonych pracach,
związanych z układaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniu.

4) Remont na pierwszym piętrze budynku należy podzielić na dwa etapy odpowiednio: prace
w pomieszczeniach oraz na korytarzu z lewej strony w stosunku do wewnętrznej klatki schodowej i
z prawej strony. Do etapu drugiego Wykonawca będzie mógł przystąpić po zakończeniu etapu
pierwszego.

5) Podczas wykonywania prac budynek nie zostanie wyłączony z eksploatacji. Prace budowlane należy
prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą obiektu.

6) Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty dokonać wizji na obiekcie (w uzgodnieniu
z p. Dariuszem Urbankiewiczem, tel. 797003216).

7) Wymagany termin wykonania robót — 4 miesiące od daty przekazania placu budowy.
8) Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty odbioru robót, potwierdzonego

protokołem odbioru końcowego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady ustala się
na okres 5 lat od daty Jw.

9) Użyte do wykonania robót materiały i wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadać niezbędne atesty.

10) Po zakończeniu prac Wykonawca uporządkuje obiekt. Usunięcie i utylizacja odpadów powstałych
w wyniku prowadzenia robót (gruz i inne) jest obowiązkiem Wykonawcy.

11) Z wybranym Oferentem zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym wzorze
umowy — załącznik nr 2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom po upływie terminu składania ofert -

złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień umowy przez Oferenta.

L.dz.
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3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA TYCH
WARUNKÓW
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację, w szczególności
Oferent musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 zł,

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, w tym:

• funkcję kierownika budowy powierzą osobie posiadającej uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi,

• funkcję kierownika robót sanitarnych powierzą osobie posiadającej uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi.

e) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Oferent musi wykazać się
wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
przetargu co najmniej dwóch robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych
(z VAT), których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont obiektu budowlanego,
w ramach którego wykonano instalację c.o. oraz klimatyzację.

2) Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, muszą wówczas ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

3) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń
Oferenta i dokumentów złożonych z ofertą. W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent
składa oświadczenie i sporządza wykaz wykonanych robót (w formularzu oferty) oraz dołącza do
oferty dokumenty wymienione w pkt 6.3).

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3.
2) Do oferty dołączyć należy dokumenty wymienione w pkt 6.
3) 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 podstawie pełnomocnictwa lub umowy spółki.

4) Pełnomocnictwa, o których mowa w ppkt 3), 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 upoważnione).

5) Jeżeli oferta jest ofertą wspólną, to w miejscu Oferent” ujawnić należy wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną oraz pełnomocnika. Ofertę i załączniki Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie podpisuje pełnomocnik ustanowiony zgodnie z pkt 3.2).
Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

6) Załączniki do oferty będące kopiami dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem”.
Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt 3).

7) Ofertę należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego, w nieprzejrzystym, zamkniętym
opakowaniu, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Oferenta i dodatkowo oznakowanym:
„remont - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
przedterminowe otwarcie w przypadku niedokonania zalecanego oznakowania.

8) Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 27.05.2021 r. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane. Otwarcie nastąpi o godz. 10:10 w pokoju nr 24.
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UWAGA:
1) Ofertę można złożyć elektronicznie.
2) Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać na adres przetargiepwik.com.pI.

3) Oferta dokumenty składane elektronicznie muszą zostać podpisane w jeden ze sposobów poniżej:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
b) podpisem zaufanym (profilem zaufanym), lub
c) podpisem osobistym (e-dowód).

4) Poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem” odbywa się poprzez opatrzenie
elektronicznych kopii dokumentów jednym z podpisów Jw. Opatrzenie podpisem pliku zawierającego
skompresowane dane jest równoznaczne z poświadczeniem za zgodność z oryginałem” wszystkich
elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku.

5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Kalkulację ceny Oferent sporządza na podstawie dołączonych do SWZ przedmiarów robót. Oferent

zobowiązany jest na etapie przygotowywania oferty zebrać wszelkie informacje konieczne do
rzetelnego ustalenia ceny wykonania robót, w tym dokonać wizji na obiekcie.

2) Każda pozycja kosztorysowa powinna zawierać pełny wydruk tj. nakłady z wyceną, wartość pozycji i
cenę jednostki przedmiarowej z narzutami.

3) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do przedmiarów robót (korekty ilościowe jednostek
przedmiarowych, brak pozycji, zmiany materiałowe) wymaga zgody Zamawiającego.

4) Cena oferty ustalona dla zakresu robót okreslonego załączonymi przedmiarami robót jest ceną
ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem zamówienia.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie w przypadkach opisanych w 2
wzoru umowy.

6. ZAWARTOŚĆ OFERTY (DOKUMENTY WYMAGANE)
1) wypełniony i podpisany formularz oferty;
2) pełnomocnictwa I umowa spółki (stosowne do treści w pkt 4.3) ÷ 4.5);
3) dowody (poświadczenia, referencje sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

zostały wykonane) potwierdzające, że roboty wymienione przez Oferenta w wykazie robót
w formularzu oferty a służące potwierdzeniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego
w pkt 3.1) lit. e, zostały wykonane należycie;

4) kosztorys ofertowy.

7. KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który złoży ofertę
ważną z najniższą ceną.

8. INNE POSTANOWIENIA
1) W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: sprawy merytoryczne - Dariusz

Urbankiewicz, tel. 797 003 216, sprawy formalne — Beata Adamkiewicz, tel. 797 003 432.
3) W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty,

spełnienia przez przedmiot zamówienia wymagań Zamawiającego oraz spełnienia przez Oferenta
warunków udziału w postępowaniu, a także do uzupełnienia oferty, oświadczeń, pełnomocnictw i
innych dokumentów. Zamawiający może ograniczyć wezwania do Oferentów, których oferty
ocenione zostały jako najkorzystniejsze zgodnie z kryterium określonym w pkt 7.

4) Odrzuceniu podlegają oferty niezgodne z SWZ, w tym w szczególności, gdy przedmiot i warunki
realizacji zamówienia nie odpowiadają określonym w SWZ, gdy oferty są niekompletne, złożone po
terminie składania ofert, złożone przez Oferentów niespełniających warunków udziału
w postępowaniu itp.



5) O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana powiadomiony zostanie o sposobie i terminie zawarcia
umowy.

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie
wyznaczonym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

7) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy regulującej ich współpracę przed
zawarciem umowy dotyczącej niniejszego zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
9) Oferent może złożyć jedną ofertę i ponosi koszty jej przygotowania i złożenia.
10) Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11) W sprawach nieuregulowanych w SWZ stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

9. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO:
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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).
1) Zgodnie z art. 13 ust. li 2 RODO, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg. Kontakt
z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 797003242, e-mail: iodepwik.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, d 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.

2) Do obowiązków Oferenta należy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem
osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Oferent bezpośrednio
pozyskał. Ponadto Oferent zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o
których mowa w art. 14 ust. 5 R000.
W związku z powyższym Oferent składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie w formularzu
ofertowym.

Załączniki:
1. projekt wykonawczy + przedmiary robót
2. wzór umowy
3. formularz oferty

DYREKTO ZĄDU

mgr inz.. dr J Kurkiewicz
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