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spEcyFtKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW

ZAMOWTENTA (Stwz)

w pĘetargu nieograniczonym

zAMAWIAJĄcY:
Elblqskie Przedsiębiorstwo WodociągóW i KanaIjzacji SpÓłka z ogran|czoną odpowiedziaInoŚcią
zaprasza do
złoŻenja oferty na dostawę |aboratoryjnego sterylizatora parowego na warunkach
opjsanych poniżel.

1. WYMAGAN|A DoTYczĄcE PRzEDM|oTu

l włRut.lxÓw

WYKoNAN|A złrvlÓwlerulł,

POSTANOWIENIA UMOWY:
1) Przedmiotem zamÓWienia jest dostawa fabrycznie nowego' wo|nego od Wad |aboratoryJnego
stery|izatora parowego' Wymagania dotyczqce Urządzenia'
a) cyljndryczna komora sterylizacyjna,

b) pojemnoŚÓ komory: ok. 60 |'
c) Wymiary komory je mniejsze niż.: a 410 x 460 mm,
d) wymiary zewnętrzne nie Więcej niż (SXWXG): ok' 75ox8oox65o
e) min' 10 programÓw stery|izacji,
n

f)

g)
h)

temperatura sterylizacji programowana w zakresie
system szybkiego chłodzenia,
czujnik temperatury w komorze,

k)

automatyczne ryglowanie pokrywy z b|okadq temperatlrrowq,
komora, wytwornlca, rama iobudowa ze stali kwasoodpornej,
ekran oraz Instrukcja W języku po|skim'
wymagane dodatkowe akcesoria w zakresie dostawy:

|)
j)
t)
2)

-

4)

03_136"C.

stacja uzdatnianla Wody Ro wraf z fi|trem Wstępnym do zasi|ania wytwornicy pary'
kosz steryIizacyjny pełny (o36ox27 smm)

zamóWienie obejmu'ie:

-

3)

.
-

1

mm'

'

dostarczenie urządzenia i jego montaŹ w mie]scu pracy
- Laboratorium Badania WodV.
u|. Rawska 2.4 w Elb|ągu'
uruchomienie urz4dzenia z lndywidualnym jego zaprogramowaniem na potrzeby laboratorium

ZamaWiajacego,

przeszkolenje pracownikÓW Zamawiającego (3 osoby) w zakresie
obsługi urządzenia i Wydanie
przeszkoIonym bezterminowego certyfjkatu obsługi urządzenia'

seM|sowanie uzqdzenia: przeg|ądy technlczne oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
(przystąpienie do napraw nie pÓŹniej niż 24 godziny od
zgłoszenia potrzeby przez
Zamawjającego)'
Dostawca zobowiqzany jest przekazaÓ Zamawiajqcemu z urządzen|em
instrukcje obsługi w Języku
po|skim, kańy gwarancyjnej' certyfikat cE' znak bezpieczeństwa'
komplet dokumentacji dozorowej
dla UDT oraz Inne wymagane prawem dokumenty.
Termin wykonania zamÓWienia: dostawa i uruchomienie Urządzenia oraz przeszkolenie
pracownikÓW
- max. 4 tygodnie od zawiadomienia Oferenta o wyborze jego
oferty.
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5) Gwarancja . min' 24 miesiace'
6) PłatnoŚć-14dni od daty otrzymania faktury przez Zamawia1qcego.
7) Z wybranym Dostawcq zawarta zostanie umowa na warunkach okreś|onych w

załqczonym wzorze'

WzÓr umowy nie pod|ega negocjacjom - złoŻenie oferty W przetargu jest jednoznaczne
postanowień umowy przez oferenta.

z

przy!ęcam

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY :
1) ofertę na|efy złoŻyćna formulaŻ u ofeńy, ktÓrego WzÓr stanowi za|ącznik do S|WZ.
2) Do oferty dołączyc na|eiy dokumenty Wymagane postanowieniami S|WZ'
3) SposÓb ob|iczenia ceny ofeńy:
a) cena oferty jest sumą ceny komp|etnego Urządzenia (z aKcesoriami Wymienionymi W p'1.,l'|)
l kosztÓw jego serwisowania (przeg|ądÓw technicznych) W
okresie gwarancji,
b) w cenie Urządzenia zawrzei na|eŻy koszt jego dostawy, montaŹu i uruchomienia,

c)

d)

pracownikÓW

i inne związane z na|eżytym Wykonaniem dostawy'

szko|enie

koszt przeg|qdÓw technicznych wycenjÓ należy dla okresu gwarancji (częstotliwoŚÓ pzeg|ądÓW
stosownie do za|eceń producenta/Wymagań Dozoru Technicznego nie rzadziej
niz 1 raz w roKu
z zastrzeŻeniem, że ostatnj przeg|ąd oferent zobowiązany jest Wykonać
na około 30 dn| orzed
upływem okresu gwarancji). W ka|ku|acji kosztÓW przeglqdÓW uwzględnić
należy materiały

eksploatacyjne' częścizamienne' pracę i doJazd serwisanta i inne konieczne
do wykonania
przeglądu' Przeg|qdy odbywać się będą W miejscu pracy urzqdzenia'

oferent zobowiqzany jest ska|ku|owaÓ ceny w sposÓb gwarantujqcy
ich niezmiennoŚć

W oKres|e

obowiqzywania umowy' Zamawiający nie przewlduje ponoszenia
żadnych innych płatności

4)

ponad ustalone w ofercie kwoty.

ofertę j Wszystkje Wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione
do reprezentowania oferenta
(zgodnje z Wypisem z W,łaŚciwego rejestru, centra|nej ewidencji
i informacji o działahości
gospodarcze]) lub inne, działaj4ce na podstawie stosownego pełnomocnictwa
podpisanego przez

takie osoby.

W przypadku spÓłki cywilnej ofertę podpisują Wszyscy WspÓ|njcy lub
osoby upoważnione na

5)

6)
7)

podstawie pełnomocnictwa Iub umovw soółki'
Pełnomocnjctwa o których mowa W ppkt 4 na|e2y złozyĆ z ofertą W
orygjna|e |ub kopii poŚWiadczonej
przez notarlusza (W przypadku pełnomocnictwa ogÓ|nego
dopuszcza się poŚWiadczenie zgodności
kopi j przez osobę upełnomocnionq).

Jeżeli umocowanie Wynika z umowy spÓłki cywiInej, to kopję tej umowy
naleŹy dołączyÓ do oferty
(potwierdzonq
zgodnośÓ z oryginałem,, pzez osoby upowaŻnIone).
''za
Załqczniki składane w formie kopii na|eży potwierdziĆ
zgodnoŚć z oryginałem''' Potwierdzenia
''za

dokonujq osoby wymienione W ppkt 4.
Dokumenty W językach obcych składane są z tłumaczeniem na język po|skj' poŚwiadczonym
orzez
Oferenta.

8) ofertę na|eŻy złoiyĆ W nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym

oo

Zamawiającego z dopiskiem Dział obsługi K|ienta, opatrzonym nazwą
i dokładnym adresem
oferenta i dodatkowo oznakowanym: ,,dostawa autok|awu- ofeńa''. zamawiajqcy
nie bierze
odpowledzia|ności za złe sklerowanie przesyłki i jel przedterminowe
otwarcie W przypaoKu
niedokonania zalecanego oznakowania.

3.

WARUNK| STAW|ANE oFERENToM UB|EGAJĄCYM s|Ę o ZAMÓW|EN|E:
1) o zamóWienie mogą ubjegaĆ się oferenci, którzy:
a) znajdują się W sytuacji ekonomlcznej lfinansowej zapewniającej jego rea|izację'

b)

c)

W stosunku do których nie otwarto likwidac.Ji lub ktÓrych

upadłościnie ogłoszono'

nie za|egajq ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne ispołeczne oraz z
oodatkami'

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓWienia oraz
posiadajq niezbędnq Wiedzę i doŚwiadczenie, popańe Wykonaniem dostaw co najmniej dwÓch
stery|izatorÓw parowych o WartoŚci nie mniejszej niż 40 tys. zł (brutto) kaidy, W okresie 3 |at
przed upływem terminu składania ofeń w niniejszym przetargu
W ce|u potwierdzenia Spełnienia WarunkÓW okreś|onych W ppkt 1 oferent składa ośWiadczenie'
Wykaz Wykonanych dostaw (w formu|arzu ofeńy) oraz dołacza do ofeńy dowody, że dostawy
Wymienione w wykazie Wykonane zostały na|eiycie (dowodami są poŚWiadczenia, referencje itp.
Wystawione przez odbiorców).

d)

2)

KRYTERIA OCENY OFERT:
WybÓr oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriÓw o następującej Wadze:
1) cena brutto oferty - 80 %o
2) długośćgwarancjj - 10 o/o
3) czas reakcji serwisu na zgłoszenie - 10 o/o
ocenie poddane zostaną tyIko oferty Ważne' ofeńy ocenione zostaną w następujący sposÓb:
i|oŚl punktÓw p|zyznanych ofercie = Xr ' 80 ł Xz + Xs
gdzre:
X1= stosunek najniższej oferowanej ceny do ceny badanej oferty

Jeże|i W przetargu złoŻona zostanie oferta' ktÓrej WybÓr prowadziłby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług W zakresie
dotyczącym WewnątrzwspÓ|notowego nabycia towarÓw, zamawiający W ce|u oceny takiej oferty
doliczy do przedstawione.| w niej ceny podatek od towarÓw i usług' który miałby obowiqzek wpłacić
zgodnie z obowiqzującymi przepiSami.
Xz.ZamawiĄący przyzna o,5 pkt za każdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji powyŻej 24 m|es|ęcy.
oferta moie uzyskaÓ W kryterium nie Więcej niż 1o pkt'
Xs - Zamawiający przyzna ofercie 10 pkt jeże|i czas reakcji seMisu na zgłoszenie będzie krÓtszy niŹ
12 godzin (czas reakcji to czas mierzony od zgłoszenia potzeby przez Zamawiającego do chwi|i
przystąpienia serwisanta do naprawy W miejscu pracy urządzenia).

zAWARTośc oFERTY, DoKUMENTY WYMAGANE:
1) Wypełniony i podpisany formu|aŻ ofer|y,

2)
3)

4)

ewentua|ne pełnomocnictwo / umowa spÓłki (stosownie do treŚci w pkt 2.4 i 2.5 s|WZ'

referencje potwierdzające' że wykonane przez oferenta dostawy' o których mowa W pkt 3.1
wykonane zostały naIeiycie'
karta kata|ogowa / dane techniczne pozwalajqce na Weryfjkację wymagań

|it.

d

Brak któregoko|wiek z ww. dokumentów |ub złożenie dokumentu w niewłaściwejformie (np.
niepodpisanego |ub niepoświadczonego
zgodnośćz oryginałem'' przez osoby upoważnione

',za
do reprezentowania oferenta) spowoduje odrzucenie ofeńy (z zastrzeżeniem pkt 7.3)'

TERMIN SKŁADAN|A oFERT' OTWARCIE OFERT:
1) ofertę na|eŻy złoŻyć w Dzja|e obsługi K|ienta Zamawiającego do godz. '|0:00 w dniu 26.06.2019
oferty złożonepo termjnie zwrÓcone zostaną oferentom bez otwierania.
2) odczytanie cen ofert nastqpi o godz. 10:05 w pok' 17.

r.

'

7.

INNE POSTANOWIENIA:

1) W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie' faksem |ub pocztą

2)

e|ektroniczną
z zastrzeieniem' że d|a oferty i składanych z nią dokumentÓW Wymagana jest forma pisemna'

do kontaktu z Oferentami sprawy formalne
merytoryczne - Joanna omieczyńska (te|' 552307290).
Uprawnieni

-

Beata Adamkiewicz (tel. 552307 432),

3) W toku badania i oceny ofert zamawiający może WezwaĆ oferentÓw do złoŻenia wyjaŚnień dot.
heŚcj ofeńy, spełnienia pzez oferenta WarunkÓW udziału w postępowaniu oraz spełn|enla przez

4)
5)

przedmiot zamÓwienia oczekiwań Zamawiającego a także do uzupełnienia ofeńy' pełnomocnictw i
innych dokumentÓw.

zamawiajqcy wybierze ofertę' ktÓra uzyska najwyiszą liczbę punktÓW W oparciu o kryterla oplsane
w pkt 4 SIWZ.
o wyniku postępowania powiadomieni zostanq wszyscy oferenci ubiegajqcy się o zamÓwienie'
Wybranemu Dostawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeże|i Dostawca' ktÓrego

ofeńa zostanie wybrana, uchy|i się od zawarcia umowy W terminie Wyznaczonym' ZamawlaJqcy
moze Wybrac ofeńę najkorzystniejszq spośrÓd pozostałych ofeń'
6) oferenci pozostaja zwiqzani ofeńą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7) oferent sk,lada jedną ofertę i ponosi wsze|kie koszty związane zleJ przygotowan|em.
8) Zgodnie z ań. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r- Prawo zamÓwień pub|icznych
(Dz. U. z2018 r' poz. 1984 ze zm.) do zamÓwienia nie stosuje się przepisóW ustawy.
9) zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienja postępowania bez podanja przyczyn.

8.

obowiązek informacyjny wynikający z RoDo:
RoDo - rozporządzenje Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 2o16t67g z dnia 27 kwietnia 2016 r'
wsprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iW sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogó|ne rozporząozen|e
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L i19 z 04.05.20.16, str. 1).
1) Zgodnie z art' 3 ust' 1 i 2 RoDo' zamawiający informuje' że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIbtąskie Przedsiębiorstwo WodociągÓW i
Kanalizacji SpÓłka z ograniczonq odpowiedzialnością' u|. Rawska 2.4, 82-3Oo Elb|ąg' Kontakt
z inspektorem ochrony danych osobowych: ter.ssz3or432, e-mair: iod@epwik.com.pr;
b) Panj/Pana dane osobowe przetwarzane będq W ce|u związanym z postępowaniem o udzielenie
'1

c)
d)
e)

D

2)

niniejszego zamÓWienia,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będq osoby/podmioty, ktÓrym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania'
Pani/Pana dane osobowe pzechowywane będą zgodnie z obowiązujqcymi przepisami'
posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych
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'
nie pzysługuje Pan i/Panu:

.
-

w zwiqzku z art' ,17 ust' 3 ljt' b, d Iub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych' o ktÓrym mowa W ań. 20 RoDo'
na podstawie ań. 21

RoDo prawo sprzeciwu' Wobec przetwarzania danych osobowych.

Do obowiązkÓW oferenta na|eiy:

a)

obowiqzek informacyjny pŻewidziany W art. 13 RoDo wzgIędem osÓb fizycznych' ktÓrycn oane
osobowe dotyczq i od ktÓrych dane te oferent bezpoŚrednio pozyskał,

b) wypełnienie obowiqzku informacyjnego

Wynika]qcego

z

ań. 14 RoDo Wzg|ędem

osÓb

fizycznych, ktÓrych dane pfekazu)e Zamawiajqcemu i których danefośrednio pozyskał, chyba
że ma zastosowanie co najmniej jedno z Wyłqczeń' o których mowa W art' 14 ust. 5 RoDo.

w zwiazku z powyŹszym

W formularz u oferty

oferent składa (o

i|e dotyczy) stosowne oŚWiaoczenIe'

Załączniki
'I

.

2.

wzory umowy

formulaŻ oferty

]'/y łil,,t1

li).]ADł;
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