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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w przetargu nieograniczonym

ZAMAWIAJĄCY:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza

do złożenia oferty na dostawę zestawu do inspekcji rur i kanałów na warunkach opisanych poniżej.

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA,

POSTANOWIENIA UMOWY:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad zestawu do inspekcji rur

i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm. Wymagania dotyczące zestawu oraz obowiązki

Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia zawarte zostały w załączniku nr I do SIWZ — Opis

przedmiotu zamówienia.

2) Termin wykonania zamówienia - max. 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

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

Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem

postanowień umowy przez Oferenta.

2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

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

2) Do oferty dołączyć należy dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

3) Sposób obliczenia ceny oferty:

a) w cenie oferty zawrzeć należy koszt kompletnego zestawu do inspekcji oraz pozostałe koszty

konieczne do poniesienia przez Dostawcę, związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia,

wynikające z postanowień niniejszej SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia i warunków

umowy tj. m.in. zabudowanie systemu w kamerowozie, przeszkolenie pracowników

Zamawiającego, uruchomienie zestawu z wykonaniem inspekcji kanału oraz wykonywanie

przeglądów gwarancyjnych.

b) Oferent zobowiązany jest skalkulować cenę w sposób gwarantujący jej niezmienność w okresie

obowiązywania umowy. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych innych płatności

ponad ustaloną w ofercie kwotę.

4) Ofertę i 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.

5) Pełnomocnictwa o których mowa w ppkt 4 należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej

przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie zgodności

kopii przez osobę upełnomocnioną).
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Jeżeli umocowanie wynika z umowy spółki cywilnej, to kopię tej umowy należy dołączyć do oferty
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione).

6) Załączniki składane w formie kopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem”. Potwierdzenia
dokonują osoby wymienione w ppkt 4.

7) Dokumenty w językach obcych składane są z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Oferenta.

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

3. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE:

1) O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
b) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
c) nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
d) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, poparte wykonaniem dostaw co najmniej dwóch
kamer/zestawów do inspekcji rurociągów o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł (brutto) każdy,
w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu

2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w ppkt I Oferent składa oświadczenie,
wykaz wykonanych dostaw (w formularzu oferty) oraz dołącza do oferty dowody, że dostawy
wymienione w wykazie wykonane zostały należycie (dowodami są poświadczenia, referencje itp.
wystawione przez odbiorców).

4. ZAWARTOŚĆ OFERTY, DOKUMENTY WYMAGANE:

1) wypełniony i podpisany formularz oferty,

2) ewentualne pełnomocnictwo / umowa spółki (stosownie do treści w pkt 2.4 i 2.5 SIWZ,
3) referencje potwierdzające, że wykonane przez Oferenta dostawy, o których mowa w pkt 3.1 lit. d

wykonane zostały należycie,

4) karty katalogowe / dane techniczne urządzeń pozwalające na weryfikację wymagań

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np.
niepodpisanego lub niepoświadczonego za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do
reprezentowania Oferenta) spowoduje odrzucenie oferty (z zastrzeżeniem pkt 7.3).

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 23.09.2019 r.
Oferty złożone po terminie zwrócone zostaną Oferentom bez otwierania.

2) Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 10:05w pok. 77.

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) Uprawnieni do kontaktu z Oferentami sprawy formalne — Beata Adamkiewicz (tel. 552307432),
merytoryczne — Walery Szyszko (tel. 552307480).

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot.
treści oferty, spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez
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przedmiot zamówienia oczekiwań Zamawiającego a także do uzupełnienia oferty, pełnomocnictw i
innych dokumentów.

4) Zamawiający wybierze ofertę ważną z najniższą ceną (jedynym kryterium oceny ofert jest cena).

5) O wyniku postępowania powiadomieni zostaną 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.

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

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

8) Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

9) 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 Unia 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 779 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, U 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 (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

Załączniki:

1. opis przedmiotu zamówienia

2. wzór umowy
DYREKT RZĄDU3. formularz oferty

mgr in . A r ewicz
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Załącznik 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dostawa fabrycznie nowego zestawu do inspekcji rur i kanałów

w zakresie średnic od 150 do 600 mm

OPIS SYSTEMU INSPEKCYJNEGO:

1. Jednostka sterująca- pulpit operatora w obudowie zamykanej 1P54

a) tekstgeneratorwjęzyku polskim

b) zabezpieczony przed utratą danych w przypadku zniszczenia

c) kolorowy ekran 10”

d) na monitorze wyświetlane informacje (pozycja głowicy, spadek)
e) wbudowana klawiatura membranowa do wprowadzania opisów

f) wbudowany dysk twardy 32 GB

g) wbudowane wi-fi

h) port USB 2.0 (2 szt.)

i) port karty SD (1 szt.)
j) wyjście video

k) sterowanie wózkiem za pomocą joysticka (kierunek i prędkość jazdy)

1) tempomat do jazdy wózkiem z min. 5 prędkościami jazdy

m) sterowanie głowicą kamery za pomocą joysticka (lewo-prawo, obrót)
n) sterowanie natężeniem oświetlenia od O do 100%

o) waga panelu sterowania ok. 8kg

p) oprogramowanie rejestrujące obraz w formacie MPEG4 oraz raportujące inspekcję w formie
zdjęć i opisów zaznaczonych miejsc oraz wykresu poziomu spadków - zapis danych na dysku
twardym (materiał video, zdjęcia oraz raporty)

q) ciągła kontrola szczelności systemu z wyświetlaniem informacji na ekranie

r) przycisk bezpieczeństwa na panelu - natychmiastowy STOP powodujący rozłączenie wózka i
kołowrotu

s) możliwość odłączenia jednostki sterującej od zestawu inspekcyjnego w celu zgrania materiału i
raportów w biurze

t) bateria zasilająca wbudowana w sterowanie wystarczająca na 5h pracy jednostki sterującej
u) filmy instruktażowe wgrane w sterowanie z możliwością odtworzenia w dowolnym momencie

(nawet bez zasilania sieciowego) zawierające min. pokaz napełniania azotem wózka i głowicy,
podłączenie przewodów, połączenie zestawu inspekcyjnego, wymianę kół itp.

2. wózek transportowy

a) waga: ok. 9kg bez osprzętu (głowicy, lawety, kół, oświetlenia)

b) wymiary umożliwiające wprowadzenie wózka z głowicą przez studnię DN315 zabudowaną na

rurociągu DN15O

c) napęd wózka elektryczny na 6 kół, niezależny na dwie osie (wózek skrętny)

d) wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium

e) budowa wózka wodoszczelna, kontrola szczelności z wyświetlaniem informacji na ekranie
f) podnośnik głowicy (pantograf) wbudowany w korpus wózka, umożliwiający pracę w kanale o

średnicy od DN15O oraz umożliwiający wycentrowanie głowicy w kanałach o większych
średnicach (do DN 600)

g) przełączanie kierunku jazdy płynnie

Strona 1 z 3



h) regulacja szybkości jazdy płynnie

1) kołka zapewniające pracę w zakresie DN15O-600mm (wymienne zestawy)
j) wbudowany inklinometr wzdłużny i poprzeczny

k) sygnalizacja dźwiękowa informująca o zbytnim przechyle wózka jezdnego
1) wbudowany multifunkcjonalny nadajnik położenia zawierający częstotliwości min. 33kHz,

512Hz, 640Hz

m) wbudowane uchwyty do opuszczania wózka jezdnego z możliwością uchwycenia z przodu i z
tyłu wózka jezdnego

n) oświetlenie dodatkowe do większych średnic montowane bezpośrednio do wózka
inspekcyjnego wyposażone w kolorową kamerę wsteczną

3. Głowica wizyjna zamontowana na wózku
a) uchylno - obrotowa, kolorowa

b) obudowa kamery wodoszczelna, wykonana z materiałów nierdzewnych - rozdzielczość obrazu
520 linii HW, wyświetlanie informacji o szczelności głowicy na ekranie

c) sterowanie góra dół - 135° +135°

d) sterowanie obrót 360° bez ograniczeń

e) automatyczne ustawienie w pozycji poziomej i pionowej po naciśnięci jednego przycisku
f) oświetlenie głowicy LED dużej mocy wystarczające do inspekcji kanałów min. DN400 bez

dodatkowego oświetlenia

g) głowica wyposażona w ZOOM optyczny min xlO, ZOOM cyfrowy min x12
h) głowica wyposażona w lasery LED do pomiaru uszkodzeń badanego przewodu

4. Bęben z kablem transmisyjnym - automatyczny
a) transmisja sygnału video kablem
b) obrotowy z elektronicznym licznikiem długości rozwijanego kabla
c) długość kabla 200m

d) kabel max. 6 żyłowy, wzmocniony, waga nie więcej niż 6,5kg/bOm
e) kabel transmisyjny przyłączany do wózka jezdnego bez dodatkowych zabezpieczeń (linek

stalowych, dodatkowych kabli)

f) zwijanie kabla i układanie na bębnie automatyczne

g) wyłącznik bezpieczeństwa

h) możliwość pracy bębna w trybie automatycznym lub manualnym

5. Osprzęt dodatkowy

a) osłona na kabel dolnokrawędziowa umożliwiająca założenie osłony gdy wózek jezdny jest już w
kanale z zabezpieczeniem przed zsunięciem

b) osłona na studnie (rozsuwana osłona na właz kanałowy)

6. Oprogramowanie użytkowe dla kamery, filmy instruktażowe, raporty itp. w języku polskim.
Wydruk raportu inspekcji zawierający dane jak:

- nazwę wykonawcy

- nazwę projektu

- nazwę studni początkowej oraz końcowej

- informację o kierunku spadku

- materiał zjakiego wykonano przewód/rurę

- średnicę przewodu

- opis stanu kanału (czysty, brudny, po czyszczeniu)

- datę/godzinę wykonania inspekcji
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- nazwę nagranego filmu video
- długość przebytego odcinka
- wykonane zdjęcia z inspekcji wraz z podaniem odległości
- zapisy z wprowadzonych obserwacji

- pomiar spadków

- raporty zapisywane w PDF oraz pliku edytowalnym

7. Wymagana gwarancja — min. 24 miesiące.

II. POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Zabudowa

a) Zamawiający wymaga zabudowania zestawu inspekcyjnego w kamerowozie Zamawiającego
fyW LT 35 o dmc do 3,5t rok produkcji 1999) w zakresie montażu:
- sterowania na pulpicie roboczym z wyprowadzeniem obrazu video na główny monitor

inspekcyjny

- monitora poglądowego na, lub przy bębnie

- bębna inspekcyjnego w tylnej części zabudowy
- uchwytów do przewozu wózka inspekcyjnego i akcesoriów inspekcyjnych

b) Pojazd na którym ma zostać zabudowany zestaw inspekcyjny można oglądać w siedzibie
Zamawiającego, po uzgodnieniu terminu z p. Walerym Szyszko, tel. 552307480.

c) Zamawiający ograniczy się wyłącznie do demontażu aktualnie zabudowanego na pojeździe
zestawu inspekcyjnego i przekaże Wykonawcy pojazd w takim stanie technicznym, w jakim
znajdować się on będzie po demontażu urządzeń jw. Wykonawca zobowiązany jest dostosować
pojazd i zabezpieczyć wszelkie niezbędne materiały konieczne do zamontowania i użytkowania
zestawu, dostarczanego w ramach niniejszego zamówienia.

d) Jeżeli zabudowa urządzeń odbywać się będzie w warsztacie Wykonawcy, odbiór pojazdu od
Zamawiającego i zwrot po zamontowaniu zestawu inspekcyjnego leży po stronie Wykonawcy.

2. Inne czynności Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia:

a) test urządzenia obejmujący wykonanie inspekcji wskazanego przez Zamawiającego kanału ze
sporządzeniem raportu z inspekcji

b) przeszkolenie teoretyczne i praktyczne pracowników Zamawiającego (2 osoby) w zakresie
obsługi oraz konserwacji zestawu inspekcyjnego

c) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów dot. przedmiotu zamówienia (instrukcja
obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, certyfikat CE, znak bezpieczeństwa oraz inne
wymagane prawem dokumenty)

d) wykonywanie przeglądów technicznych zestawu w terminach określonych w instrukcji obsługi,
karcie gwarancyjnej lub innym dokumencie. Ostatni przegląd Dostawca zobowiązany jest
wykonać na około 30 dni przed upływem okresu gwarancji.

DYREKTZĄDU
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