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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

1. Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym.

2. Przedmiot, wymagania dot. realizacji zamówienia, postanowienia umowy:

7. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo budowlanych na następujących obiektach

EPWiK Sp. z o.o.:

a) Remont budynku SPCW 2 Modrzewina w Elblągu.

b) Remont okładziny ceramicznej schodów zewnętrznych na SUW ul. Malborska 97 w Elblągu.

c) Remont elewacji budynku agregatorowni Malborska I w Elblągu.

d) Zlokalizowanie przyczyn przecieku dachu wraz z usunięciem przecieku w pomieszczeniu

Laboratorium Badania Wody ul. Rawskiej 2-4 w Elblągu.

2. Zakres remontu obiektu wymienionego w ppkt 1 .a, sposób wykonania i ilości i robót określa

Orzeczenie stanu technicznego budynku SPCW 2 Modrzewina w Elblągu” z dołączonym

przedmiarem robót (zał. la).

Zakres i ilość robót oraz sposób wykonania remontów wymienionych w ppkt ib i ic określają

przedmiary robót (zał. ib i 7c).

Zakres prac związanych z likwidacją przecieku dachu w laboratorium (ppkt id) zostanie określony i

rozliczony kosztorysem powykonawczym, jako roboty dodatkowe, na bazie składników z kosztorysu

ofertowego.

3. Wymagany termin wykonania robót — do 2,5 miesiąca od daty zawarcia umowy.

4. Użyte do wykonania robót materiały i wyroby muszą być nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie oraz posiadać niezbędne atesty.

5. Po zakończeniu prac Wykonawca uporządkuje otoczenie obiektów. Obowiązkiem Wykonawcy jest

usunięcie i utylizacja powstałych w wyniku prowadzenia robót odpadów (gruz, inne).

6. Oferent może dokonać wizji w uzgodnieniu z p. Dariuszem Urbankiewiczem, tel. 552307216.

7. Gwarancja na wykonane roboty - 36 miesięcy.

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

umowy (zał. 2). Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w przetargu jest

jednoznaczne z przyjęciem postanowień umowy przez Oferenta.

3. Opis przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik (nr 3) do siwz.
2. Do oferty należy dołączyć wymagane postanowieniami siwz dokumenty.

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.

W przypadku spółki cywilnej ofertę podpisują wszyscy wspólnicy lub osoby upoważnione na podst.

pełnomocnictwa lub umowy spółki.
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4. Pełnomocnictwa o których mowa w ppkt 3 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).

5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do
Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem
Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „,remonty - oferta”. Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku

niedokonania zalecanego oznakowania.

4. Sposób obliczenia ceny

1. Kalkulację ceny Oferent sporządza na podstawie dołączonych do siwz przedmiarów robót. Oferent
zobowiązany jest na etapie przygotowywania oferty zebrać wszelkie informacje konieczne do
rzetelnego ustalenia ceny wykonania robót.

2. Każda pozycja kosztorysowa powinna zawierać pełny wydruk tj. nakłady z wyceną, wartość pozycji i
cenę jednostki przedmiarowej z narzutami.

3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do przekazanych przedmiarów (korekty ilościowe jednostek
przedmiarowych, brak pozycji, zmiany materiałowe) bez zgody Zamawiającego spowoduje

odrzucenie oferty.

5. Warunki, które spełniać muszą Oferenci ubiegający się o zamówienie

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej jego wykonanie,
- w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

- nie zalegają z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne społeczne,

- posiadają niezbędną wiedzę doświadczenie,

- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, funkcję

kierownika budowy powierzyć należy osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunków Oferent składa oświadczenie (w treści formularza oferty).

6. Zawartość oferty (dokumenty wymagane):

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. ewentualne pełnomocnictwa (stosownie do treści w pkt 3.3 i 3.4 siwz),

3. kosztorys ofertowy.

7. Inne postanowienia:

1. Oferty należy składać do godz. 70:00 w dniu 12.09.2079 r. w Dziale Obsługi Klienta

Zamawiającego. Otwarcie nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17. Oferty złożone po terminie zostaną

zwrócone bez otwierania.

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: sprawy formalne - Beata

Adamkiewicz (tel. 552307432), sprawy merytoryczne — Dariusz Urbankiewicz (tel. 552307216).

4. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty

oraz do przedstawienia dokumentów dot. spełnienia przez Oferenta warunków udziału

w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot zamówienia oczekiwań Zamawiającego, a także do
uzupełnienia oferty lub dokumentów.

5. Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.
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6. O wyniku przetargu zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.
Wybranemu Oferentowi wyznaczony zostanie o termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

7. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. i częściowych.

8. Oferent może złożyć w tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.
9. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. 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.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

8. 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:

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 fo ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

Załączniki:

J. a) orzeczenie stanu technicznego budynku i przedmiar robót SPCW 2 Modrzewina

b) przedmiar robót schody SUW Malborska

c) przedmiar robót agregatorownia Malborska I

2. wzór umowy

3. formularz oferty
Z-CA DYPĘ”RTOA

ds. techjJVych
R O K.” E N T

mgr Jel/a.
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