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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUN KÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

w przetargu nieograniczonym

Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów instalacyjnych do renowacji kanalizacji.

1. Przedmiot i warunki realizacji zamówienia, postanowienia umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych do wykonania bezwykopowej

renowacji kanalizacji deszczowej metodą wykładziny z tur utwardzanych na miejscu zgodnie

zPN-EN ISO 11296-4.

2. Wymagania i potrzeby materiałowe:

a) nośnik (rękaw) DN600 grubości 9 mm, długości 171 m,

b) żywica epoksydowa i utwardzacz mieszane w stosunku 1 00:28 (warunkowane posiadaną przez

Zamawiającego instalacją dozująco — mieszająco — aplikującą);

c) ilość komponentów (żywica, utwardzacz) dobrać należy do grubości rękawa (odpowiednio do

wymagań technologii stosowanej przez Oferenta);

d) oferowane materiały zagwarantować muszą osiągnięcie przez utwardzoną rurę następujących

parametrów technicznych:

- krótkotrwały moduł E — min. 2 200 N/mm2;
- zginający moduł E — min. 2 150 N/mm2;

- naprężenie zginające ok. 48 N/mm2.

3. Na etapie podpisywania umowy Zamawiający może dokonać korekt w zamówieniu.

4. Termin dostawy — do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

5. Wymagana gwarancja — 24 miesiące.

6. Miejsce dostawy — magazyn Zamawiającego.
7. Termin płatności - 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

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

umowy. Wzór umowy nie podlega negocjacjom, złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne

z przyjęciem przez Oferenta postanowień umowy.

2. Opis przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwz.

2. Do oferty dołączyć należy wymagane postanowieniami siwz dokumenty i inne załączniki.

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

przez osobę upełnomocnioną).

4. Załączniki do oferty będące kopiami dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem”.

Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt 3. Złożone na dokumentach parafy należy

dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

5. Dokumenty w językach obcych składać należy z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi

przez Oferenta.

6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do

Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem

Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „rękaw - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności

za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania zalecanego

oznakowania.

3. Sposób obliczenia ceny:

1. Cena oferty jest sumą iloczynów cen jednostkowych materiałów i ich ilości. Ceny określić należy

w EUR.

2. W cenach jednostkowych materiałów zawrzeć należy wszystkie koszty ponoszone przez Oferenta

związane z wykonaniem zamówienia (w tym transport do Zamawiającego).

3. Podatek VAT naliczony zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. 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),

3. zasady doboru grubości rękawa w zależności od oczekiwanej (po zainstalowaniu i utwardzeniu)

sztywności obwodowej krótkoterminowej S,

4. wyniki badań materiałów i rury utwardzonej zgodnie z PN-EN ISO 11296-4,

5. karty charakterystyki żywicy i utwardzacza zgodnie z dyrektywą 1907/2006 Wspólnoty

Europejskiej, Artykuł 31.

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

(np. niepodpisanego lub niepoświadczonego za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione)

spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA:

Oferenci mogą nie składać dokumentów wymienionych w ppkt 4 i 5, jeżeli składali te dokumenty

w postępowaniach uprzednio prowadzonych przez Zamawiającego (w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert) pod warunkiem, że dokumenty te nie zostały zmienione i

gdy zawierają wyniki badań i karty charakterystyki dla wyrobów objętych niniejszym przetargiem.

Oferent zobowiązany jest w takim przypadku wskazać postępowanie, wymienić dokumenty, które

są w posiadaniu Zamawiającego i złożyć oświadczenie, że dokumenty te są nadal aktualne.

5. Warunki stawiane Oferentom ubiegającym się o zamienienie:

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 i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunków Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty).
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6. 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. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: sprawy formalne — Beata

Adamkiewicz tel. 552307432, merytoryczne — Walery Szyszko tel. 552307480 lub Piotr Plewka tel.

55 2307280.

3. Oferty należy składać w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 04.12.2018 r.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pok. 17. Oferty złożone po terminie będą zwrócone

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, pełnomocnictw lub innych

dokumentów.

5. Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną netto (bez

podatku VAT). Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego negocjowania ceny z Oferentem

oferty najkorzystniejszej.

6. O wyniku przetargu zostaną poinformowani wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Dostawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. leżeli Oferent, którego

oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

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

8. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

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

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

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

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

Załączniki:

1. wzór umowy

2. formularz oferty

DYREM ARZĄDU
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