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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 zainteresowanych dostawców.

1. Przedmiot zamówienia, wymagania dotyczące wykonania, warunki umowy:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń

wielofunkcyjnych Xerox WorkCentre 7225 i drukarek laserowych Hewlett Packard LaserJet p301 5.
Asortyment i przewidywane zapotrzebowanie określono w formularzu oferty.

2. Wymagania dot. przedmiotu zamówienia:

• materiały eksploatacyjne muszą być produktami oryginalnymi, pochodzącymi od producenta
sprzętu drukującego,

• materiały nie mogą być produktem regenerowanym, poddanym procesowi ponownego
napełniania. Wszystkie elementy wchodzące w skład oferowanych materiałów muszą być
fabrycznie nowe, nieregenerowane, niefabrykowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie)
w całości ani w części w skład innych materiałów,

• materiały muszą być opakowane w oryginalne opakowania producenta, na opakowaniu
zewnętrznym muszą być informacje pozwalające na identyfikację produktu i producenta.
Opakowania wewnętrzne muszą być szczelne i hermetyczne, zabezpieczające przed kontaktem
z otoczeniem,

• gwarancja minimum 12 miesięcy liczona od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorygowania (w ramach ceny umownej i asortymentu)

określonych w formularzu oferty ilości artykułów, stosownie do swoich potrzeb.
4. W okresie obowiązywania umowy może wystąpić doraźna potrzeba zakupu materiałów

eksploatacyjnych do urządzeń innych, niż wymienione w pkt 1. Jeżeli Dostawca w swojej ofercie
będzie posiadał takie materiały, sprzeda je Zamawiającemu po cenie nie wyższej, niż cena
w cenniku Dostawcy obowiązującym na dzień sprzedaży.

5. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego — orientacyjnie
jeden raz w miesiącu. Dostawa w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia. Miejsce dostawy: Dział
Energomechanika, ul. Rawska 2-4 w Elblągu. Koszt transportu pokrywa Dostawca.

6. Termin wykonania zamówienia — 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
7. Zapłata za dostarczone artykuły następować będzie w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez

Zamawiającego.

8. 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, składanie ofert:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwz.
2. Cena oferty jest sumą iloczynów cen jednostkowych artykułów i ich przewidywanej ilości,

powiększoną o należny podatek VAT — winna wynikać z kalkulacji w formularzu oferty. W cenach
jednostkowych zawrzeć należy wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem zamówienia
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(w tym m.in. koszty dostawy towaru do Zamawiającego, koszty przesyłek produktów związanych
z reklamacjami itp.).

3. Ofertę oraz 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.

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 umocowane).

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

6. Termin składania oferty upływa o godz. 10:00 w dniu 24.01.2017 r. Oferty złożone po
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty składać należy w Dziale Obsługi Klienta
Zamawiającego. Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 70:05w pokoju nr 17.

3. Inne postanowienia:

1. 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 doświadczenie,

- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunków Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty

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

4. Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.
5. O wyniku przetargu zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci ubiegający się o udzielenie

zamówienia. 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.

6. Oferent może złożyć w tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.
7. Wyklucza się możliwość składania ofert wariantowych.
8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2075 r. poz. 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:
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