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L.dz. 360/. /2021 Elbląg, dnia 05.2021 r.

SPECYFIKACJA WARUN KÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w przetargu nieograniczonym na zakup piasku

1. Zamawiający

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty.

2. Przedmiot zamówienia, wymagania dotyczące realizacji zamówienia, warunki umowy

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup piasku różnoziarnistego O + 4 mm w okresie I roku od daty

zawarcia umowy, w przewidywanej ilości ogółem około 3 000 ton. Realizacja zamówienia odbywać

się będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego.

2) Wymagania dot. kruszywa:

a) wilgotność piasku nie może przekraczać 15%,

b) wskaźnik różnoziarnistości U=3+5,

c) przeznaczenie - do obsypywania i zasypywania rurociągów układanych pod drogami.

3) Zamówienie obejmuje załadunek piasku na podstawione przez Zamawiającego pojazdy. Samochody

Zamawiającego obsługiwane będą w pierwszej kolejności. Czas oczekiwania na załadunek piasku

nie może przekroczyć 15 minut.

4) Odbiór piasku odbywać się będzie w dni robocze w godz. 7:00 ÷ 15:00. Inne terminy wymagają

akceptacji Oferenta.

5) Wskazane przez Oferenta miejsce odbioru piasku nie może być odległe o więcej niż: 10 krn od

siedziby Zamawiającego ful. Rawska 2-4) lub 5 krn od granic administracyjnych miasta Elbląga.

6) Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym wzorze.

Wzór umowy nie podlega negocjacjom po upływie terminu składania ofert - złożenie oferty

w przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień umowy przez Oferenta.

7) Przed zawarciem umowy lub w okresie jej obowiązywania Zamawiający może żądać od Dostawcy

okazania koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża, z którego pochodzi oferowany piasek oraz

wyników badań piasku (składu ziarnowego I krzywej uziarnienia).

3. Opis przygotowania i złożenia oferty

1) Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do SWZ. W ofercie

wskazać należy miejsce odbioru piasku oraz źródło jego pochodzenia (złoże, informacje o koncesji).

2) Sposób obliczenia ceny oferty:

• cena oferty jest iloczynem ceny jednostkowej piasku i przewidywanej ilości, powiększonym

o należny podatek VAT — winna wynikać z kalkulacji w formularzu oferty,

• w cenie jednostkowej, obok ceny kruszywa, zawrzeć należy również koszt załadunku piasku na

pojazdy Zamawiającego oraz inne nakłady, ponoszone przez Dostawcę konieczne do

należytego wykonania zamówienia.
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3) Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z wypisem z KRS,
CEIDG) 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. Pełnomocnictwa lub umowę spółki cywilnej należy

dołączyć do oferty.

4) Oferty należy składać do dnia 07.06.2021 r. do godz. 10:00 przy użyciu poczty elektronicznej

e-mail: przetargiepwik.com.pI lub dostarczyć na adres Zamawiającego z dopiskiem na kopercie:

„piasek — oferta”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Odczytanie cen ofert

nastąpi o godz. 7 0:10 w pok. 24.

Uwaga:

Oferta składana elektronicznie może zostać podpisana przez Oferenta kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym (profil zaufany) lub podpisem osobistym (e-dowód) a w przypadku,

gdy Oferent takiego podpisu nie posiada, może być skanem wypełnionego i podpisanego formularza

oferty (np. pUf, jpg).

4. Inne postanowienia

1) O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

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

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) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

e) oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunków jw. Oferent potwierdza oświadczeniem (w formularzu oferty).
2) W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

3) W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Oferenta 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.

4) Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

5) O wyniku przetargu zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Oferentowi 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 ofert.

6) Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7) Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszystkie koszty związane z jej przygotowaniem.

8) Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

5. 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).

7) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. 552307432, e-mail: iod@epwik.com.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
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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:

a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane

osobowe dotyczą i od których dane te Oferent bezpośrednio pozyskał,

b) wypełnienie 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 RODO.

W związku z powyższym w formularzu oferty Oferent składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

Załączniki:

1. wzór umowy

2. formularz oferty

yEK/?R/RZĄDU

mgr inKuIwicz
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