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L.dz. 360/ t1):5 nozz E|b|ąg, ania 0'/j...' 04'2022 r'

SPECYFIKACJA WARU NKOW ZAMOWTENTA (SWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawiający:

EIb|ąskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i KanaIizacji Społka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza do złoŻenia ofeńy na wykonywanie regeneracji i |ega|izacji wodomierzy.

Przedmiot zamówienia, wymagania dotyczące reaIizacjizamówienia, warunki umowy:
1) Przedmiotem zamÓwienia jest regeneracja i |egalizacja wodomierzy mechanicznych DN15 - DN150

w i|oŚci ogołem ok.966 szt. oraz u|tradzwiękowych Kamsrtup DN15-DN80 w i|oŚci ogołem
ok. 509 szt. ZamÓwienie obejmuje odbior wodomierzy do regeneracji i |ega|izacji i ich zwrot po
wykonaniu usługi.

2) Przewidywane zapotrzebowanie na usługi okreŚlono w formu|arzu cenowym będących załącznikiem
do SWZ. Załącznik ten, wypełniony przez oferenta na|ezy złoŻyc z ofeńą.

3) W bazie wodomierzy mechanicznych, ktore obsługuje Zamawiający znĄdują się wodomierze m.in.:
Apator (PoWoGaz), Metron.

4) Zregenerowane i za|egaIizowane wodomierze mają miec Wyzerowane |iczydła.
5) Termin rea|izacji zamÓwienia - sukcesywnie przez okres 1 roku od daty zawarcia umowy.
6) Miejsce odbioru i dostarczenia wodomierzy _ magazyn wodomierzy u|. Rawska2-4 w E|b|ągu.
7) Gwarancja na zregenerowane i za|ega|izowane wodomierze _ min' 24 miesiące.
8) Szczegołowe warunki wykonania zamÓwienia ,zawiera Wzor umowy stanowiący załączn|k do S|WZ.

Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na warunkach okreŚlonych we wzorze. Wzor
umowy nie podlega negocjacjom po upływie terminu składania ofeń - złoŻenie ofeńy jest
jednoznaczne z przyjęciem postanowień umowy przez oferenta.

opis przygotowania ofeń, składanie ofeń:
1) ofeńę na|ezy złoŻyc na formu|arzu oferty, ktÓrego wzor załączono SlWZ' Do oferty dołączyc na|eŻy

dokumenty wymienione w ppkt 5.

2) Sposób ob|iczenia ceny:

a) cena oferty jest sumą i|oczynow cen jednostkowych usług i ich i|ości powiększoną o na|ezny
podatek VAT - winna wynikac z kalkulacjiw formularzu cenowym.

b) cena musi zawierac wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z rea|izacją
zamÓwienia (w tym odbioru i dostarczenia wodomierzy).

3) oferta musi obejmowac cały zakres usług. Nie dopuszcza się ofeń częsciowych oraz wariantowych.
4) ofertę i formu|arz cenowy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (zgodnie

z wypisem z właŚciwego rejestru, centraInej ewidencji i informacji o działaInoŚci gospodarczej,
innego rejestru) |ub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez
takie osoby. W przypadku spolki cywiInej ofeńę podpisują Wszyscy wspÓ|nicy Iub osoby
upowaznione na podstawie pełnomocnictwa Iub umowy społki.

5) Petnomocnictwa, o ktorych mowa W ppkt 4, na|ezy złoŻyć z ofertą w orygina|e |ub
poŚwiadczonej przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogo|nego, dopuszcza
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poŚWiadczenie zgodnoŚci kopii przez osoby upełnomocnione). Jeze|i umocowanie wynika z umowy
spotki cywi|nej, to kopię tej umowy na|ezy dołączyć do oferty (potwierdzoną,,za zgodnoŚc
z oryginałem,, przez osoby upowaznione).

6) Z ofertą na|eŻy złoŻyc (dokumenty wymagane):
a) formularz cenowy,

b) pełnomocnictwo |ub umowę społki cywi|nej (zgodnie z opisem w ppkt 4 i 5).

7) ofeńę w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą i adresem oferenta i

dodatkowo oznakowanym: ',regeneracja i lega|izacja wodomierzy - oferta'' na|eży dostarczyc do
Działu obsługi K|ienta Zamawiającego' 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 13.o4'2021r. o zachowaniu terminu decyduje
moment wpływu ofeńy. ofeńy złoŻone po terminie nie będą rozpatrywane. odczytanie cen ofert
nastąpi o godz. 10:10 w pokoju nr 24

UWAGA:
1) ofeńę mozna złoŻye e|ektronicznie na adres e-mail: przetargi@epwik'com'p|
2) oferta i dokumenty składane e|ektronicznie muszą zostać podpisane w jeden ze sposobów poniŻej.

a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
b) podpisem zaufanym (profilem zaufanym), lub
c) podpisem osobistym (e-dowod).

3) P|ik zawierający ofertę moŻna zabezpieczyc hasłem' Hasło otwierania p|iku na|eŻy dostarczyc
ZamawiĄącemu przed upływem terminu otwarcia ofert (e|ektronicznie Iub w sposob jak d|a oferty
składanej w formie pisemnej - pkt.2.7),

4) opatrzenie podpisem p|iku zawierającego skompresowane dane jest rownoznaczne z podpisaniem
wszystkich elektronicznych dokumentÓw zawańych w tym pIiku'

Kryteria oceny ofeńl
Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie ppnizszych kryteriow o następującej wadze:

1) cena brutto oferty - 90o/o

2) długośc gwarancji - 10%

ofeńy ocenione zostaną w następujący sposob:
i|oŚc punktow przyznanych ofercie = X1* 90 + X2
gdzie:

X1= stosunek najnizszej oferowanej ceny wŚrod ofert do ceny badanej oferty
X2-z? kazdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji (ponad wymaganie 24 miesiące)ofercie przyznane

zostanie 0,3 pkt, nie więcej jednak niŻ 10 pkt. ofeńa z gwarancją 24 miesiące nie otrzymuje
punktow w tym kryterium.

lnne postanowienia:
1) o zamowienie mogą ubiegac się oferenci:

- posiadający uprawnienia do prowadzenia działa|noŚci w przedmiocie zamowienla'
- znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamowienia,. w stosunku do ktorych nie otwarto Iikwidacji Iub ktorych upadłoŚci nie ogłoszono,
- nleza|egający ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne orazz podatkami,
- posiadający niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia.
W celu potwierdzenia spełnienia warunkÓw jw. oferent składa oŚwiadczenie i informacie
w formularzu oferty.
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2) W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem |ub pocztą e|ektroniczną'
3) Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania Się z oferentami są: Beata Adamkiewicz

tel. 797003432 (sprawy formalne), Tymoteusz Walter tel. 797003230 (sprawy merytoryczne).
4) W toku badania ofeń Zamaw|ający moze Wezwac oferentÓw do złozenia wyjaŚnień dot. treŚci ofeńy,

spe,łnienia przez Oferenta warunkow udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot
zamowienia oczekiwań Zamawiającego, a takze do uzupetnienia oferty, oŚwiadczeń, pełnomocnictw
lub innych dokumentÓw. Wezwanie moze ograniczyc się do oferentow, ktÓrych oferty ocenione
zostaną najwyzej, w oparciu o kryteria opisane w pkt 3 SWZ.

5) odrzuceniu pod|egają ofeńy niezgodne z SWZ, w tym w szczegÓ|noŚci, gdy przedmiot i warunki
rea|izaqi zamowienia nie odpowiadają okreŚ|onym W SWZ, gdy ofeńy są niekompletne, złozone po

terminie składania ofert, złoŻone przez oferentow niespełniających warunkÓw udziału
w postępowaniu itp.

6) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriow oceny przyjętych

w pkt 3 S|WZ. Zamawia1ący zastrzega sobie prawo dodatkowego negocjowania ceny.
7) o wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy oferenci ubiegający się o zamowienie.

Oferent, ktorego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i sposobie zawarcia
umowy' Jezeli oferent taki uchy|i się od zawarcia umowy, Zamawiąący moie wybrac ofertę
najkorzystniejszą spoŚrod pozostałych ofert.

8) Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przez zawarciem umowy dostarczyc Zamawia1ącemu
poŚwiadczoną,,za zgodnosc z oryginałem,, (przez siebie Iub notariusza) Decyzję Prezesa Głownego
Urzędu Miar na prowadzenie działa|ności w zakresie |ega|izacji wodomierzy (utworzenie punktu
legalizacyj nego wodomierzy).

9) oferenci pozostają związani ofertąprzez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
,10) oferent moŻe złoŻycjedną ofertę.

1 1) oferent ponosi koszty przygotowania i złoŻenia oferty.
12) Do zamÓwienia nie stosuje się przepisow ustawy z dnia 11 wrzeŚnia 2019r' Prawo zamowień

publicznych (Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.).

13) Zamawiąący zastrzega sobie prawo uniewaznienia postępowania bez podania przyczyn,

5. obowiązek informacyjny wynikający z RoDo:
RoDo - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95/46^//E (ogo|ne rozporządzenie o
ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016, str. 1). .

1) Zgodnie z ar1'. 13 ust. 1 i 2 RoDo, Zamawiający informuje, ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E|b|ąskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i

Kana|izacji Społka z ograniczoną odpowiedzia|noŚcią, u|. Rawska 2-4, 82-300 E|b|ąg. Kontakt
z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 797003242, e-matl. iod@epwik.com.pt:

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzie|enie
nin iejszego zamowienia,

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby/podmioty, klorym 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, ze skorzystanie z tego prawa nie
moze skutkowaĆ zmianą wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamowienia,

f) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związkuzart.17 ust. 3 |it. b, d lub e RoDo prawo do usuryięcia danych osobowych,
t-
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- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w ań. 20 RoDo,
- na podstawie ań. 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

2) Do obowiązkÓw oferenta na|ezy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RoDo wzg|ędem
osob fizycznych, ktorych dane osobowe dotyczą i od ktorych dane te oferent bezpośrednio
pozyskał. Ponadto oferent zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 14 RoDo wzg|ędem osob fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu
i których dane poŚrednio pozyskał, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o
ktÓrych mowa w ań. 14 ust. 5 RoDo'
W związku z powyŻszym oferent składa (o i|e dotyczy) stosowne oświadczenie w formu|arzu
ofeńowym.

Załączniki.

1) wzÓr umowy

2) formu|arz ofeńy
3) formularz cenowv
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