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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

w prz etargu nieograniczonym

zafiawidącyi
EIb|ąskie Przedsiębiorstwo WodociągÓw i KanaIizacji SpÓłka z ograniczonq odpowiedzialnoŚciq

zaprasza do złożenia ofeńy na dostawę materiałÓw instaIacyjnych do renowacji kanaIizacji.

,|. PŻ edmiot i warunki rea|izacji zamówienia, postanowienia umowy:

1' Przedmiotem zamÓWienia jest dostawa materiałóW instalacyjnych do Wykonania bezwykopowej

renowacji kana|izacji sanitarnej ideszczowej metodq Wykładziny z rur utwardzanych na miejscu,

zgodnie z PN-EN ISO I 1296-4.

2' Wymagania i potrzeby materiałowe:

a) nośnik (rękaw):

DN200 długoŚÓ 701 m'
. DN250 długoŚc 108 m'

- DN400 dłUgośÓ 527 m'

b) i|oŚć komponentÓW (żywica' utwardzacz) dobraĆ należy do gruboŚci rękawa (odpowiednio do

Wymagań technologii stosowanej pzez oferenta);

c) żywica epoksydowa i utwardzacz mieszane W stosunku 100:28 (Warunkowane posiadaną przez

Zamawiającego instaIacją dozująco - mieszająco - aplikującą);

d) oferowane materiały zagwarantować muszq osiągnięcie przez Utv'la(dzoną rurę następujących

parametrÓW technicznych:
. SztywnoŚĆ obwodowa krÓtkoterminowa SN2,

- krÓtkotrwały moduł E - min. 2 200 N/mm,;

- zginający moduł E - min. 2 .l50 N/mm2;

- naprężenie zginające ok' 48 Nimm2'

3' Na etapie podpisywania Umowy Zamawiający może dokonać korekt w zamÓWjeniu-

4. Termin dostawy - do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

5' Wymagana gwarancja - 24 miesiące'
6. Miejsce dostawy - magazyn Zamawiajqcego'

7. Termin płatnoŚci - 30 dni od daty otrzymania faktury pŻez Zamawiajacego'

8. z Wybranym Dostawcą zawańa zostanie umowa na warunkach określ9nych w załączonym wzorze

umowy. Wzór umowy nie pod|ega negocjacjom, złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne

z przyjęciem pŻeZ oferenta postanowień umowy'
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3.

opis ptz ygotowania ofeńy;
1 . ofertę na|eŻy z|oŻyÓ na formu|arz u ofeńy' ktÓrego wzÓr stanowi załĄcznjk do S|WZ.

2. Do ofeńy dołqczyć należy wymagane postanowieniami SIWZ dokumenty i inne załaczniki.

3. ofeńę i Wszystkie wymagane za|ączniki podpisuja osoby uprawnione do reprezentowania oferenta

(zgodnie z wypisem z WłaŚciwego re.|estru, centra|nej ewidencji i informacji o działa|ności

gospodarczej) |ub inne' działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez

takie osoby.

W pŻypadku spÓłki cywi|nej ofeńę podpisu.|q Wszyscy WspÓlnicy |ub osoby upoważnione na

podstawie pełnomocnictwa Iub umowy spÓłki'

4' Pełnomocnictwa o ktÓrych mowa W ppkt 4 na|eŻy złoŻyĆ z ofertą w oryginale |ub kopii poŚWiadczonej

przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogÓ|nego dopuszcza się pośWiadczenie zgodności

kopii przez osobę upełnomocnionq).

Jeże|i umocowanie wynika z umowy spÓłki cywilnej, to kopię tej umowy na|eży dołączyć do oferty

(potwierdzonq ''za zgodnośó z oryg in a!rcń', pfez osoby upoważnione)'

5' za|ączn|ki do ofeńy będące kopiami dokumentÓW na|eży potwierdziĆ ,,za zgodnośó z oryginałem''.

Potwierdzenia dokonują osoby wymienione W ppkt 3' ZłoŻone na dokumentach panfy na|eŻy

dodatkowo opatrzyć pieczatką identyfikującą osobę |ub czyteInie napisanym imieniem i nazwiskiem'

6' Dokumenty W językach obcych składaÓ naleiy z ttumaczeniami na język po|ski pośWiadczonym.

orzez Oferenta.

7' ofeńę na|eŻy złoŻyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do

Zamawiającego z dopiskiem Dział obsługj K|ienta' opatŻonym nazwa i dokładnym adresem

oferenta idodatkowo oznakowanym: ,,rękaw. ofeńa''. Zamawiający nie bieze odpowiedzialnoŚci

za złe skierowanie przesytki ije.| pfedterminowe otwarcie W przypadku nie dokonania za|ecanego

oznakowania.

sposób obIiczenia ceny:
1' Cena ofeńy jest sUmą i|oczynÓw cen jednostkowych materiałów i ich iIości' ceny okreś|ic na|eży

w EUR.

2' W cenach jednostkowych materialÓW zawzeć na|eŻy wszystkie koszty ponoszone przez oferenta

związane z Wykonaniem zamÓwienia (W tym transport do Zamawiajqcego).

3. Podatek VAT naliczony zostanie zgodnie z obowiązującymi pzepisami'

zawańość ofeńy (dokumenty wymagane):

1. Wypełniony i podpisany formU|arz ofeńy'

2. ewentualne pełnomocnictwo / umowa spÓłki (stosownie do treści w pkt2.3 i2.4)

3' dobór gruboŚci rękawa do oczekiwanej (po zainstalowaniu i utwardzeniu) sztywnoŚci obwodowej

krÓtkoterminowej S'

4' Wyniki badań materiatÓW i rury utwardzone.i zgodnie z PN-EN |so 1.l296-4'

5' karty charakterystyki żywicy i utwardzacza'

Brak ktÓregoko|wiek z ww. dokumentÓW |ub złożenie dokumentu w niewłaŚciwej formie

(np. niepodpisanego |ub niepośWiadczonego ',za 
zgodnoŚÓ z oryginałem'' pzez osoby upowaŹnione)

Spowoduje odrzucen ie ofeńy'

UWAGA:

oferenci mogą nie składaÓ dokumentÓw Wymienionych W ppkt 4 i5, jeieli składa|i te dokumenty

W postępowaniach upzednio prowadzonych przez zamawiąĄcego (W okresie ostatnich pięciu |at przed

upływem terminu składania ofeń) pod Warunkiem, że dokumenty te są nada| aktua|ne, oraz gdy

zawierĄą Wyniki badań i karty charakterystyki d|a materiałów objętych ninie.iszym przetargiem'

oferent zobowiązany jest w takim przypadku WskazaÓ postępowanie, WymieniÓ dokumenty, które są

W posiadaniu Zamawiającego i złożyć ośWiadczenie, że dokumenty te są nada| aktualne'
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5. Warunki stawiane oferentom ubiegającym się o zamienienie:
o zamÓwienie mogq ubiegać się oferenci, ktÓrzy:

- zna'idują się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniającej jego wykonanie,
. W stosunku do ktÓrych nie otwańo |ikwidacji |ub ktÓrych upadłości nie ogłoszono,
- nie za|egajĄze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami'
. posiadają niezbędną wiedzę i doŚWiadczenie,

- dysponują potencjałem technicznym iosobami zdolnymi do Wykonania zamóWienia.

DIa potwierdzenia spełnienia ww. warunkÓw oferent składa ośWiadczenie (treśÓ w formuIazu ofeńy)'

6. lnne postanowienia:
1. W toku postępowania strony porozumiewa,|a się pisemnie, faksem lub pocztą e|ektroniczną,

z zastfeŻeniem, że dla oferty i składanych z niq dokumentów Wymagana jest forma pisemna'

2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: sprawy forma|ne - Beata

Adamkiewicz tel. 552307432, merytoryczne - Walery Szyszko tel. 552307480 lub Piotr Plewka tel.

55 2307280.

3. ofeńy należy składaÓ W Dzia|e obsługi K|ienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 18.10.2019 r.

otwarcie ofert nastąpi o godz' '|0:05 W pok' 17. ofeńy złożone po terminie będq zwrócone

Oferentom bez otwierania.

4' W toku badania ofert Zamawiający może wezwaÓ oferentÓW do złoŹenia WyjaŚnień dot- treści oferty'

spełnienia przez oferenta warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot

zamÓWienia oczekiwań Zamawiającego' a także do uzupełnienia ofeńy' pełnomocnictw lub innych

dokUmentóW'

5. ZamÓwienie udzie|one zostanie oferentowi' który złoży ofertę ważną z nąniż,szą ceną netto (bez
podatku VAT)' ZamawiajqCy zastrzega sobie prawo dodatkowego negocjowania ceny z oferentem
oferty najkozystniejszej.

6' o Wyniku przetargu zostaną poinformowani Wszyscy oferenci ubiegający się o zamÓwienie.

Wybranemu Dostawcy Wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeże|i oferent, ktÓrego

ofeńa zostanie Wybrana uchy|i się od zawarcia umowy w terminie Wyznaczonym' Zamawiąqcy moŻe

wybraÓ ofeńę najko|^z ystniejszą spoŚrÓd pozosJałych ofeń
7. oferenci pozostają związani ofeńą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8' Zamawiajqcy nie dopuszcza ofeń Wariantowych.

9' oferent składa jedną ofeńę i ponosi Wsze|kie koszty związane z jej przygotowaniem'

10' Zgodnie z ar1'. 133 ust'1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamÓWień pub|icznych

(Dz. U. z2018 r' poz. 1986) do zamówienia nie stosuje się przepisÓW ustawy'

11' zamawiąĄcy zastrzega sobie prawo uniewainienia postępowania bez podania pzyczyn.

7' obowiązek informacyjny wynikający z RoDo:
RoDo. rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r'

W sprawie ochrony osób tizycznych W związku z pŻetwarzaniem danych osobowych i W sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95/46ME (ogÓlne rozporządzenie

o ochronie danych), (Dz. Uz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

1) Zgodnie z ań' 13 Ust. 1 i2 RoDo' Zamawia.jący informuje' że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E|bląskie Przedsiębiorstwo WodociągÓW i

Kana|izacii SpÓłka z ograniczonq odpowiedzia|nościq, ul. Rawska 2-4' 82-300 E|b|qg' Kontakt

z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 552307432, e-mail: iod@epwik.com.pl;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będq w ce|u związanym z postępowaniem o Udzie|enie

niniejszego zamÓwienia'

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby/podmioty, ktÓrym udostępniona zostanie

dokUmentacja postępowan ia'



d) Pani/Pana dane osobowe pŻechowywane 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

moŹe skutkowaĆ zmianą Wyniku postępowania o UdzieIenie niniejszego zamóWienia'

D nie przystuguje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit' b' d Iub 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 obowiqzków oferenta na|eży:

a) obowiqzek informacy.iny przewidziany W ań. 13 RoDo wzg|ędem 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 ań' 14 ust' 5 RoDo.
W związku z powyższym w formu|azu oferty oferent składa (o i|e dotyczy) stosowne ośWiadczenie'

za|ącznlki:

1' WzÓr umowy

2' formu|az ofeńy
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