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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (siwz)

1. zamawiający:
E|b|ąskie Przedsiębiorstwo WodociągÓW j Kanalizacj; Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza do złożenia ofeńy W przetargu nieograniczonym

2. Przedmiot' wymagania dot' rea|izacji zamówienia, postanowienia umowy:
,l ' Przedmiotem zamóWienia jest Wrykonanie prac remontowo budow|anych na następujących obiektach

EPW|K Sp. z o.o.:

a) Remont budynku SPCW 2 Modrzewina W E|b|ągu.

b) Remont okładziny ceramicznej schodÓW zewnętrznych na SUW u|' MaIborska 97 W Elb|ągu.

c) Remont e|ewacji budynku agregatorowni Ma|borska IW E|blqgu.

d) Z|oka|izowanie przyczyn przecieku dachu wraz z usunięciem przecieku W pomieszczeniu

Laboratorium Badania Wody ul. Rawskiej 2-4 W E|blqgu'

2' zakres remontu obiektu Wymienionego W ppkt 1.a, sposób Wykonanja i i|ości i robÓt okreŚ|a

,,ozeczenie stanu technicznego budynku SPcW 2 Modrzewina w E|b|ągu'' z dołączonym
przedmiarem robót (zał' 1a)'

Zakres i i|ośÓ robót oraz sposób wykonania remontóW Wymienionych W ppkt 1b i 1c okreś|ają
przedmiary robÓt (zał, 1b i 1c)'

Zakres prac związanych z |ikwidacjq przecleku dachu W |aboratorium (ppkt .ld) zostanie okreś|ony i

roz|iczony kosztorysem powykonawczym, jako roboty dodatkowe' na bazie składnikÓW z kosztorysu
ofeńoWego.

3. Wymagany termin wykonania robÓt _ do 2,5 miesiąca od daty zawarcia umowy.
4. UŻyte do Wykonania robót materiały i Wyroby muszą byÓ nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania

W budownlctwie oraz posiadaĆ niezbędne atesty'

5. Po zakończenlu prac Wykonawca uporządkuje otoczenie obiektÓW. obowiqzkiem Wykonawcy jest

usunięcie i uty|izacja powstałych W Wyniku prowadzenia robót odpadÓW (gruz' inne).

6. oferent może dokonać Wizji w uzgodnieniu z p. Dariuszem Urbankiewiczem, te|. 55 2307216'
7. Gwarancja na wykonane roboty - 36 miesięcy.
8. Z Wybranym Wykonawcą zawańa zostanie umowa na warunkach okreś|onych w załączonym wzo|ze

umowy (zał. 2). WzÓr umowy nie pod|ega negocjacjom - złoŻenje oferty W przetargu jest

jednoznaczne z przyjęciem postanowień umowy przez oferenta.

3. opis przygotowania ofeńy:
1 . ofeńę na|eŻy złoiyĆ na formu|arzu ofeńy, ktÓrego Wzór stanowi załqcznik (nr 3) do siwz.

2. Do ofeńy należy dołączyÓ wymagane postanowieniami siwz dokumenty'

3. ofeńę oraz Wszystkie Wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

oferenta (zgodnie Z Wypisem z WłaŚciwego rejestru' centra|nej ewidencji i informacji o działa|noŚci
gospodarczej) |ub inne' działajqce na podstawie stosownego pe'łnomocnictwa podpisanego przez

takie osoby.

W przypadku spÓłki cywilnej ofeńę podpisujq Wszyscy wspÓ|nicy |ub osoby upowainione na podst.

pełnomocnictwa lub umowy SpÓtki.
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4.

A

5.

Pełnomocnictwa o ktÓrych mowa W ppkt 3 na|eŻy złoŻyĆ z ofertą W oryginale |ub kopii poŚWiadczonej

przez notariusza (W przypadku pełnomocnjctwa ogólnego dopuszcza się pośWiadczenie zgodnoŚci
kopii przez osobę Upełnomocnionq)'

Jeie|i umocowanie wynika z umowy spÓłkl cywiInej' to kopię tej umowy naleŻy dołączyĆ do oferty

(potwierdzoną ,'za zgodność z oryginałem'' przez osoby upowainione)'
ofeńę na|ezy złoŻyÓ w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu uaadresowanym do
Zamawiajqcego z dopiskiem Dział obsługi Klienta' opatrzonym nazwq i dokładnym adresem
oferenta i dodatkowo oznakowanym: ,,remonty - ofeńa''. zamav,liąący nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej pzedterminowe otwarcie w przypadku

niedokonania zalecaneoo oznakowania.

sposób obIiczenia ceny
1. Ka|kulację ceny oferent sporządza na podstawie dołączonych do siwz przedmiarÓW robÓt. oferent

zobowiązany jest na etapie przygotowywania oferty zebrac Wsze|kie informacje konieczne do

rzetelnego ustaIenia ceny Wykonania robót.

2. KaŻda pozycja kosztorysowa powinna zaw|erać 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.

Warunki, które spełniać muszą oferenci ubiegający się o zamówienie
o zamÓwienie mogą ubiegaÓ się oferenci którzy:

- znajdują Się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej jego wykonanie'
- W stosunku do których nie otwarto |ikwidacji |ub ktÓrych upadłoŚci nie ogłoszono,
- nie za|egąqz podatkami oraz ze sk,ładkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne'
- posiadają niezbędną Wiedzę i doŚWiadczenie'

- dysponują potencja,łem technicznym iosobami zdolnymi do wykonania zamóWienia' funkcję

kierown ika budowy powierzyc na|eży osobi'e posiadającej odpowied nie kwaIifikacje'
DIa potwierdzenia spełnienia WW. warunków oferent składa ośWiadczenie (w treŚci formuIaza oferty)'

Zawańość ofeńy (dokumenty wymagane):
1 ' Wypetniony i podpisany formu|aŻ oferty,

2. ewentua|ne pełnomocnictwa (stosownie do treści W pkt 3'3 i3.4 siwz)'

3. kosztorys ofertowy.

Inne postanowienia:
1 . ofeńy na|eży składaÓ do godz. .| 0:00 w dniu 30.09.2019 r. w Dzia|e obsługi Klienta

Zamawiającego. otwarcie nastąpi o godz' 10:05 W poko.ju nr 17' ofeńy złożone po terminie zostaną
zwrÓcone bez otwierania.

2. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie' faksem Iub pocztą elektroniczną
z zastrzeżeniem, że d|a ofeńy i składanych z nią dokumentÓW wymaganąjest forma pisemna'

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami sq: sprawy forma|ne - Beata
Adamkiewicz (tel. 552307432), sprawy merytoryczne - Dariusz Urbankiewicz (tel. 552307216).

4. W toku badania ofert zamawiąący może WeZWaĆ oferenta do z|oŻenia wyjaŚnień dot' treŚci ofeńy
oraz do przedstawienia dokumentóW dot' spełnienia przez oferenta warunkÓw udziału
W postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot zamóWienia oczekiwań Zamawiającego' a takie do

uzupe,łnienia oferty Iub dokumentÓw'

5' ZamóWienie udzie|one zostanie Wykonawcy' ktÓ|y złoŻy ofertę Wazną z najniższq ceną.



6. o Wyniku przetargu zostaną powiadomieni Wszyscy oferenci ubiegajqcy się o zamÓWienie'
Wybranemu oferentowi wyznaczony zostanie o termin podpisania umowy' Jeże|i Wykonawca,
ktÓrego ofeńa zostanie wybrana. uchy|i się od zawarcia umowy w terminie Wyznaczonym,
ZamawiĄący może wybrać ofertę najkorzystniejszq spośrÓd pozostałych'

7 ' Zamawi{ący nie dopuszcza ofeń Wariantowych' i częŚciowych'
8. oferent moie złoŻyĆ W ty|ko jedną ofertę i ponosi Wsze|kie koszty związane z jej przygotowaniem.

9. oferenci pozostają związani ofeńą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert'

10' Zgodnie z ań' ,l33 Ust'1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r' Prawo zamÓwień pub|icznych
(Dz' U' z2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamóWienia nie stosuje się przepisÓW ustawy'

11. Zamawiąący zastrzega sobie prawo uniewainjenia postępowania bez podania przyczyn'

8. obowiązek informacyjny wynikający z RoDo:
RoDo . rozporządzenie Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W sprawie ochrony osÓb tizycznych w zwiqzku z pzehvarzaniem danych osobowych i W sprawie
swobodnego przep,ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46ME (ogÓ|ne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

1. zgodnie z art. 13 ust. 1i2 RoDo' ZamawiĄący informuje' Że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E|b|ąskie Przedsiębiorstwo WodociagÓW i

Kanalizacji SpÓłka z ograniczoną odpowiedziaInoŚcią, u|' Rawska 2-4' 82-300 EIb|ąg' Kontakt
z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 552307 432, e-mail: iod@epwik.com.pl;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będq w ce|u zwlązanym z postępowaniem o udzielenie
niniejszego ZamóWienia'

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będa osoby/podmioty, ktÓrym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania'

d) Pani/Pana dane osobowe pzechowywane będq zgodn ie z obowiqzującymi przepiSam 
'

e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, ie skorzystanie z tego prawa nie

może skutkowaÓ zmianą Wyniku postępowania o udzieIenie niniejszego zamÓWienia'
f) nie przysługuje Pan i/Pan u:

. Wzwiqzkuzań. 17 ust' 3 |it' b' d |ub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych,

. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa W art. 20 RoDo,
- na podstawie ań.21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

2' Do obowiqzków oferenta naleiy:
a) obowiązek informacyjny przewidziany W art' 13 RoDo wzg|ędem osÓb fizycznych' ktÓrych dane

osobowe dotyczq iod ktÓrych dane te oferent bezpoŚrednio pozyska,ł'

b) wypełnienie obowiqzku informacyjnego Wynikającego z aft. 14 RoDo Wzg|ędem osÓb

fizycznych, których dane pzekazuje zamawiającemu i ktÓrych dane poŚrednio pozyskał, chyba
że ma zastosowanie co najmniejjedno z Wyłączeń, o ktÓrych mowa W ań' 14 ust. 5 RoDo.

W zwiqzku z powyŻszym W formu|arzu oferty oferent składa (o i|e dotyczy) stosowne ośWiadczenie.

załączniki''
1' a) orzeczenie stanu technicznego budynku iprzedmiar robót SPCW 2 |\4ddrzewina

b) przedmiar robót schody sUW Ma|borska

c) przedmiar robÓt agregatorownia |\4aIborska I

2. Wzór umowy

3. form ularz oferty


