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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWI ENIA (SIWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza

zainteresowanych dostawców do złożenia oferty na dostawy armatury wodociągowej na warunkach

określonych poniżej.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych hydrantów, zasuw, nawiertek, obudów

teleskopowych do zasuw i nawiertek, kształtek, zaworów, łączników wodomierzy oraz skrzynek do zasuw i

hydrantów.

Przewidywane zapotrzebowanie na wyroby określono w formularzu cenowym będących załącznikiem

do SIWZ i następnie do oferty.

Wymagania dotyczące wyrobów:
1) Hydranty:

A) wymagania ogólne:
a) min. PN 10, przeznaczone do czerpania wody pitnej o temperaturze określonej aktualnie

obowiązującą normą PN-EN 1074 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania

sprawdzające -- Część 1: Wymagania ogólne;

b) zapewniające wykonanie czynności związanych z eksploatacją sieci wodociągowej (płukanie,

odpowietrzanie, spełniające wymagania p. poż);

c) wyposażone w niezawodne urządzenie umożliwiające odprowadzenie znajdującej się w ich

wnętrzu wody, po odcięciu jej dopływu z rurociągu;

d) oferowane hydranty podziemne i nadziemne muszą pochodzić od tego samego producenta.

B) podziemne:
a) korpus, komora zaworowa, uchwyt kłowy, grzybek - wykonane z żeliwa o własnościach

wytrzymałościowych nie niższych niż GJS-400;

b) wszystkie wymienione pod lit. a elementy (z wyłączeniem grzybka) zabezpieczone

antykorozyjnie: pokrycie żywicą epoksydową metodą fluidyzacyjną lub elektrostatyczną.

Grubość warstwy pokrycia nie mniejsza niż 250 m;

c) kolumna z żeliwa o własnościach wytrzymałościowych nie niższych niż GJS-400 lub ze stali

nierdzewnej o zawartości chromu nie mniejszej niż 13 %;

d) wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozję o zawartości chromu nie mniejszej niż 13 %;

z walcowanym i polerowanym gwintem;

e) rura łącznikowa wykonana ze stali odpornej na korozję o zawartości chromu nie mniejszej niż

13%;

f) nakrętka wrzeciona wykonana z mosiądzu;

g) do otwierania i zamykania hydrantu stosowany klucz wg PN-M-74085:1963;

h) przyłącze przystosowane do stojaka hydrantu wg PN-M-51154:1973;

i) przyłącze hydrantu wyposażone w deflektor zanieczyszczeń;
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j) zagwarantowana możliwość wymiany zużytych, uszkodzonych elementów mechanizmu

(nakrętka — śruba) i elementu zamykającego (grzybek) w hydrancie zabudowanym - bez jego
wykopywania.

C) nadziemne

a) głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego lub aluminium;

b) kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego, ze stali szlachetnej lub aluminium;

c) oznaczenie: klasa materiału, marka producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie

maksymalne muszą być umiejscowione w formie odlewu w widocznym miejscu kolumny

nadziemnej hydrantu;

d) trzpień uruchamiający i wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i

polerowanym gwintem; zawartość chromu minimum 13%;

e) uszczelnienie wrzeciona, co najmniej podwójne o-ringowe;

f) nakrętka wrzeciona tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu

utwardzonego powierzchniowo;

g) hydrant zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczony poprzez pokrycie farbą proszkową na

bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości powłok zabezpieczających 250 rtm;
h) część nadziemna hydrantu malowana na kolor czerwony;

i) Hydrant DN 80 posiadający dwa odejścia (nasady) e 75 mm, natomiast hydrant DN 100 -
dwa odejścia O 75 mm i jedno O 110 mm.

2) Zasuwy (DN 80 ÷ DN 300):

a) ciśnienie: PN 16 dla DN 80 ÷ DN 200, PN 10 dla DN 250 ÷ 300;

b) pełen przelot w pozycji otwartej;

c) prowadzenie kima w prowadnicach stanowiących integralną część korpusu;

d) połączenie kołnierzowe zgodne z normą PN-EN 7092-2;1999;

e) korpus i pokrywa wykonane z żeliwa o własnościach wytrzymałościowych nie niższych niż

GJS-400, pokryte w całości żywicą epoksydową metodą fluidyzacyjną lub elektrostatyczną.

Grubość warstwy pokrycia nie mniejsza niż 250 urn;
f) klm z żeliwa o własnościach wytrzymałościowych nie niższych niż GJS-400, powierzchnie kIma

w całości nawulkanizowane powłoką EPDM lub NBR;

g) wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozję o zawartości chromu nie mniejszej niż 13 %.
Gwint wrzeciona wykonany w technologii walcowania na zimno;

h) nakrętka wrzeciona wykonana z mosiądzu ciasnopasowane w korpusie kIma;

i) uszczelnienie dławicy zasuwy uszczelkami typu O-ring;

j) korpus z pokrywą połączony za pomocą śrub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Śruby

wykonane ze stali odpornej na korozję o zawartości chromu nie mniejszej niż 13 %.

3) Zasuwy DN 32 ÷ DN 50:

a) zasuwa do przyłączy domowych z gwintami z jednej strony, z drugiej połączenie na wcisk

(szczelność i zabezpieczenie przed wysunięciem uzyskana poprzez sam wcisk rury w gniazdo np.

połączenie ISO);

b) ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1 MPa;

c) wykonanie: korpus + pokrywa z żeliwa pokryte farbą epoksydową. Grubość warstwy pokrycia nie

mniejsza niż 250 urn;
d) uszczelnienie trzpienia uszczelką O-ring lub V-ring;

e) klm z żeliwa, powierzchnie zewnętrzne kIma w całości nawulkanizowane powłoką EPDM lub NBR,

f) pełny przelot zasuwy (bez przewężeń);

g) wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozję o zawartości chromu nie mniejszej niż 13 %;

h) nakrętka wrzeciona wykonana z mosiądzu;
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i) korpus z pokrywą połączony za pomocą śrub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Śruby
wykonane ze stali odpornej na korozję o zawartości chromu nie mniejszej niż 13 %.

4) Nawiertki:

a) ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1 MPa;

b) do nawiercania pod ciśnieniem za pomocą aparatu do nawiercania;

c) wyposażone w zasuwy z miękkim doszczelnieniem (wymagania jak dla zasuw DN 32 ÷ DN 50 -

opisane w pkt. 3 c÷i);

d) w wykonaniu monolitycznym (siodełko z zasuwką) lub skręcane: łączenie opaski z zasuwą
bezpośrednie, bez elementów dodatkowych (łączników, nypli);

e) łączenie rury z zasuwą na wcisk (szczelność i zabezpieczenie przed wysunięciem uzyskane
poprzez sam wcisk rury w gniazdo np. połączenie ISO).

5) Obudowy teleskopowe:

a) oferowane obudowy muszą pochodzić od tego samego producenta, co odpowiadające im zasuwy

I nawiertki;

b) sprzęgło wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 zgodnie z PN-EN 1563-2000,

c) do zasuw:

- długość obudów teleskopowych musi zapewnić przykrycie rurociągu na którym montowane są
zasuwy z obudową w zakresie co najmniej RD= 1,3÷7,8 m (RD mierzy się od górnej krawędzi
rury do poziomu terenu, pokrywy skrzynki);

- z uwagi na montaż czujników wymagana jest przestrzeń między główką obudowy (kaptur,
orzech górny) a pokrywą skrzynki nie mniejsza niż 10 cm;

d) do nawiertek — wymagane przykrycie rurociągu głównego, do którego montowana jest nawiertka

w zakresie co najmniej RD= 1,3 ÷ 1,8 m.

6) Kształtki do rur z PE o zakresie średnic 25 ÷ 63

a) ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1 MPa,

b) z żeliwa sferoidalnego lub tworzyw sztucznych,

c) kolana i łączniki umożliwiające łączenie rur na wcisk z obu stron (szczelność i zabezpieczenie

przed wysunięciem uzyskane poprzez sam wcisk rury w gniazdo np. połączenie ISO),

d) kolana i złączki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym: z jednej strony gwint, drugi koniec

umożliwiający łączenie rury na wcisk (szczelność i zabezpieczenie przed wysunięciem uzyskane

poprzez sam wcisk rury w gniazdo np. połączenie ISO),

7) Zawory kulowe, antyskażeniowe typ EA:

a) ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1 MPa.

8) Łączniki do wodomierzy:

a) ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1 MPa,

b) z mosiądzu, w wykonaniu wzmocnionym,

c) w kompletach (2 półśrubunki z uszczelkami),

d) wymiary: gwint króćca x gwint nakrętki x przybliżona długość.

9) Skrzynki:

a) przeznaczone do wbudowania w chodnik, jezdnię oraz nawierzchnię nie utwardzoną;

b) materiały:

- korpus - żeliwo szare lub tworzywo sztuczne,

- pokrywa - żeliwo szare lub tworzywo sztuczne (PEHD),

- sworzeń—stal,

- pokrycie — powłoka bitumiczna czarna,
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c) do zasuw zgodne z PN-M-74081 :7998 Armatura przemysłowa - Skrzynki uliczne stosowane

W instalacjach wodnych i gazowych, o wymiarach pokrywa M57, średnica zewnętrzna dolna
korpusu 270, wys. 250 — 270;

d) do hydrantów p. poż. DN 80 zgodne z PN-M-74082:1998 Armatura przemysłowa - Skrzynki
uliczne do hydrantów, o wymiarach podstawy 420/375, wys. 310.

10) Oferowane wyroby (z wyłączeniem obudów skrzynek) odpowiadać muszą wymaganiom

higienicznym stawianym wyrobom przeznaczonym do montażu instalacji wodociągowych (atesty

higieniczne PZH), hydranty posiadać muszą świadectwa dopuszczenia (certyfikaty) CNBOP.

11) Zaproponowane w ofercie wyroby muszą być wytworzone przez producentów, którzy wdrożyli i

stosują system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001 (w zakresie produkcji
wyrobów).

72) Wyroby objęte muszą być min. 24 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia dostawy.

2. Oferta najkorzystniejsza, ocena ofert:

1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, z uwzględnieniem postanowień poniżej.
2) Zamawiający przewiduje premiowanie oferty w której wyroby posiadać będą zabezpieczenie

antykorozyjne potwierdzone certyfikatem Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK RAL.

3) Porównując oferty, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający pomniejszy o 15% ceny

wyrobów dla których Oferent oznaczy w formularzu cenowym posiadanie certyfikatu GSK RAL i złoży

ten dokument z ofertą.

3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia — warunki umowy:

7) Termin realizacji zamówienia — sukcesywnie przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy.

2) Miejsce dostawy — magazyn Zamawiającego ul. Rawska 2-4 w Elblągu.

3) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawiera załączony do SIWZ wzór umowy. Z wybranym

Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych we wzorze. Wzór umowy nie podlega

negocjacjom — złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień umowy przez Oferenta.

4. Opis przygotowania oferty:

7) Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór załączono do SIWZ.

2) Do oferty dołączyć należy dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

3) Cena oferty jest sumą iloczynów cen jednostkowych wyrobów i ich ilości powiększoną o należny

podatek VAT — winna wynikać z kalkulacji w formularzu cenowym. W cenach jednostkowych wyrobów

należy zawrzeć wszystkie koszty ponoszone przez Dostawcę związane z należytym wykonaniem

zamówienia (w tym m.in. transport). Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów

ponad ustalone w ofercie. Zgodnie z 3 pkt 3 wzoru umowy dopuszcza się jednokrotną zmianę cen

wyrobów w okresie obowiązywania umowy.

4) Oferta musi obejmować cały asortyment wyrobów. Nie dopuszcza się ofert częściowych oraz

wariantowych.

5) 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.

6) Pełnomocnictwa, o których mowa w ppkt 5 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).
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7) Załączniki składane w formie kopii dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem”.

Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt 5. Złożone na dokumentach parafy należy

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

w ofercie muszą być czytelne i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

8) Dokumenty w językach obcych należy składać z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez

Oferenta.

9) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego

z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Oferenta i dodatkowo

oznakowanym „hydranty, zasuwy - oferta” Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe

skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku niedokonania zalecanego

oznakowania.

5. Zawartość oferty, dokumenty wymagane:

1) wypełnione i podpisane formularze: ofertowy i cenowy,

2) ewentualnie pełnomocnictwo /umowa spółki (stosownie do treści w pkt 3.5 i 3.6 SIWZ),

3) atesty PZH dla hydrantów, zasuw, nawiertek, kształtek, zaworów i łączników wodomierzy oraz

świadectwa dopuszczenia (certyfikaty) CN BOP dla hydrantów,

4) rysunki oferowanych wyrobów (przekroje poprzeczne),

5) certyfikaty GSK RAL (jeżeli zabezpieczenie antykorozyjne wyrobów potwierdzono certyfikatem).

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

lub niepoświadczonego ‚„za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione) spowoduje odrzucenie oferty,

z zastrzeżeniem pkt 6.5.

6. Inne postanowienia:

1) 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).

2) 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.

3) Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: Beata Adamkiewicz

tel. 552307432 (sprawy formalne), Andrzej Kogut tel. 552307270 lub Piotr Plewka tel. 552307280

(sprawy merytoryczne).

4) Ofertę należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 23.07.2019 r.

Otwarcie ofert o godz. 10:05 w pokoju 17. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez

otwierania

5) W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty,

spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez wyroby

oczekiwań Zamawiającego, a także do uzupełnienia oferty lub dokumentów.

6) O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Dostawcy 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.

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

8) Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane

z jej przygotowaniem.
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9) Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

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

7. 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. 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: 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 RODO.

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

Załączniki:

1) wzór umowy

2) formularz oferty

3) formularz cenowy
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