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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza zainteresowanych dostawców do złożenia oferty na dostawy wody mineralnej i źródlanej
na warunkach opisanych poniżej.

1. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa naturalnych wód:
a. mineralnei w butelkach plastikowych o pojemności 0,5 1, w przewidywanych ilościach

— około 40 000 szt. — średnio- lub wysokonasyconej CO2;
— około 20 000 szt. — niegazowanej.

Zamawiający dopuszcza wodę stołowa (zamiast mineralnej), ale tylko taką, którą
wyprodukowano na bazie naturalnej wody mineralnej lub źródlanej.

b. źródlanei niegazowanej w butlach o pojemności 5 I w przewidywanej ilości około 70 szt.
2. Dostarczana woda mineralna charakteryzować się musi co najmniej 9 miesięcznym terminem

przydatności do spożycia, a źródlana minimum 6 miesięcznym.

3. Oferta musi obejmować całość zamówienia — Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia — warunki umowy:
1. Termin realizacji zamówienia: 20.04 + 30.09.2077 r.

2. Określone w pkt I ilości wody (całkowita oraz w poszczególnych asortymentach) są wielkościami

szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek
roszczeń — Dostawcy przysługuje wynagrodzenie za wodę dostarczoną. Dostawcy nie będzie
przysługiwało odszkodowanie z tytułu ewentualnej różnicy ilościowej pomiędzy przewidywaną
ilością zamówienia a faktycznie zakupioną przez Zamawiającego.

3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego
zgłaszanych, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem Dostawcy (z uwagi na brak miejsca do
składowania wody u Zamawiającego przewiduje się dostawy z częstością jeden raz w tygodniu).

4. Miejsca dostaw:
a. magazyn Zamawiającego ul. Rawska 2-4 w Elblągu,
b. Zakład Produkcji Wody ul. Królewiecka 215w Elblągu,
c. Zakład Oczyszczalni Ścieków ul. Mazurska 47 w Elblągu.

5. Faktury za wodę wystawiane będą nie częściej niż J raz w tygodniu. Zapłata następować będzie
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

6. Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym
wzorze umowy. Wzór umowy nie podlega negocjacjom — złożenie oferty jest jednoznaczne
z przyjęciem przez Oferenta postanowień umowy.
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3. Opis przygotowania oferty

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór załączono do SIWZ.
2. 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. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii
poświadczonej przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się
poświadczenie zgodności kopii przez osobę upełnomocnioną).

3. Cena oferty jest sumą iloczynów ilości butelek wody i ich ceny jednostkowej, powiększoną
o należny podatek VAT — winna wynikać z kalkulacji w formularzu oferty. W cenie jednostkowej
wody należy zawrzeć wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia (w tym koszty
dostawy do miejsc wskazanych w pkt 2.4).

4. Oferent może zaproponować więcej niż jedną wodę. Jeżeli cena oferowanych wód jest
jednakowa, w formularzu oferty wymienić należy wszystkie wody oferowane w tej cenie. Jeżeli
cena wód jest różna, formularz oferty należy powielić i wypełnić dla każdej wody odrębnie.

5. Jeżeli do oferty dołącza się kopie dokumentów, należy potwierdzić je „za zgodność
z oryginałem”. Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt 2.

6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do
Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem
Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „woda - oferta”.

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

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.
Spełnienie warunkówjw. Oferent potwierdza oświadczeniem - treść w formularzu oferty.

5. Zawartość oferty, dokumenty wymagane:

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,
2. stosowne pełnomocnictwo (opisane w pkt 3.2, jeżeli ofertę podpisują osoby inne niż uprawnione,

zgodnie z KRS lub CEIDG),
3. oferowana woda:

- mineralna - po jednej butelce każdej, gazowanej i niegazowanej,
- źródlana — można dołączyć w opakowaniu mniejszym niż 5 litrów (ale oryginalnym fabrycznie)

UWAGA:
jeżeli oferowana woda mineralna nie znaiduie się w Wykazie wód uznanych jako naturalne wody
mineralne, będącym załącznikiem do Obwieszczenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
28 października 2016 r. (Dz. Urz. MZ poz. 113), do oferty dołączyć należy dodatkowo decyzję
Głównego Inspektora Sanitarnego, o której mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 149) o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o uznaniu oferowanej wody za
naturalną wodę mineralną.

Brak któregokolwiek z ww. elementów oferty albo złożenie dokumentów w niewłaściwej formie

(np. niepodpisanych albo niepoświadczonych za zgodność z oryginałem” przez osoby

upoważnione do reprezentowania Oferenta) spowoduje odrzucenie oferty.
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6. Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów o następującej wadze:

- cena -80%

- ocena oferowanej wody - 20%

Ocenie poddane zostaną tylko oferty ważne. Oferty ocenione zostaną w następujący sposób:

ilość punktów przyznanych ofercie = X1 * 80 + X2 20

gdzie:

X1= stosunek najniższej oferowanej ceny wśród ofert do ceny badanej oferty
X2= ilość punktów przyznanych wodzie w badanej ofercie I liczba punktów przyznana najwyżej

ocenionej wodzie

dla ustalenia współczynnika X2 oferowanym wodom przyznane zostaną punkty (od O do 10) na
podstawie opinii komisji przetargowej. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim smak wody
(Zamawiający preferuje wody o smaku neutralnym, nie nadmiernie gorzkim, słonym, kwaśnym,
metalicznym czy alkaicznym) oraz dla wód mineralnych zawartość składników mineralnych

uwidoczniona na etykiecie (w szczególności magnezu i wapnia).
Zamawiający podkreśla, że jeżeli do oferty dołączonych zostanie kilka gatunków wód (w jednej albo
w różnych cenach) każda woda oceniana będzie odrębnie. W zawiadomieniu o wyborze oferty
Zamawiający wskaże, która z wód będzie przedmiotem umowy.

7. Inne postanowienia

1. Oferty należy składać do godz. 10:00 w dniu 03.04.2017 r. w Dziale Obsługi Klienta
Zamawiającego (otwarcie o godz. 1 0:05 w pok. 17). Oferty złożone po terminie będą 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. Podczas badania ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. treści

oferty oraz spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu a także do uzupełnienia

oferty i dokumentów.

4. O wyniku przetargu 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.

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

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
7. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:
1. wzór umowy
2. formularz oferty
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