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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)
w przetargu nieograniczonym na dostawy oleju napędowego do celów grzewczych

1. Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym.

2. Przedmiot, wymagania dot. realizacji zamówienia, warunki umowy:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów grzewczych w okresie

3 lat od daty zawarcia umowy. Przewidywane zapotrzebowanie w tym czasie wynosi około 36 000 I.
2. Charakterystyka oleju:

• wartość opałowa 42 MJ/kg
• lepkość kinemat. w temp. 20 °C 6 mm2/s
• gęstość w temp. 15 °C 0,86 g/cm3
• temp. zapłonu 56 °C
• temp. płynięcia - 20 °C
• zawartość wody 200 mg/kg
• zawartość siatki - zgodnie z określoną w tozp. Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów... (Dz.U. poz. 2008).
3. Miejsca dostaw: stacja uzdatniania wody przy ul. Malborskiej 97, baza ul. Rawska 2-4, doraźnie może

wystąpić potrzeba dostarczenia oleju do stacji uzdatniania wody przy ul. Królewieckiej 223 w Elblągu.
4. Ilość oleju w dostawie ok. 1 000 ÷ 2 000 litów.
5. Płatność po każdej dostawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych we wzorze załączonym

do specyfikacji. Wzór umowy nie podlega negocjacjom — złożenie oferty jest jednoznaczne
z przyjęciem postanowień umowy przez Oferenta.

3. Sposób określenia ceny w ofercie:
1. Cenę oleju określić należy w sposób opisany poniżej (z dokładnością do dziesięciotysięcznej części

złotego). Cena ta służy jedynie porównaniu ofert. W rozliczeniach z wybranym Dostawcą cena
ustalana będzie zgodnie z polskim systemem płatniczym tj. z dokładnością do setnej części złotego,
wartość faktur ustalana będzie w sposób opisany w 4 pkt 1 wzoru umowy.

2. Do ustalenia ceny w ofercie (netto za 1 litr oleju) posłużyć się należy średnią arytmetyczną cen
hurtowych producenta z dni: 30.70.2016 r., 30.11.2016 r. oraz 30.12.2076 r. Średnią tę powiększyć
należy o marżę proponowaną przez Oferenta / lub pomniejszyć o proponowany rabat.

3. Ustalony w ofercie wskaźnik marży / rabatu nie będzie podlegał zmianom w okresie umowy.
4. Cena sprzedaży oleju musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym

koszty dostawy, rozładunku itp.).
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4. Opis przygotowania oferty, złożenie oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwz.
2. Ofertę 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 kopii przez osoby upełnomocnione).

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

6. Termin składania ofert upływa 16.01.20i7 r. do godz. 10:00 (odczytanie cen ofert nastąpi o godz.
10:05 w pokoju nr 17). Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania zalecanego oznakowania. Oferty złożone po
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty jakichkolwiek dokumentów (z wyłączeniem
pełnomocnictwa, o którym mowa w ppkt 2), zastrzega sobie jednak prawo ewentualnego żądania
w toku postępowania koncesji na obrót paliwami, świadectwa jakości i/lub karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej.

5. Inne postanowienia:
1. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną,

z zastrzeżeniem, że dla oferty wymagana jest forma pisemna.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
c) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
d) nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
e) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

koniecznym do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie (w formularzu oferty).

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: Ireneusz Leszczyński tel.
552307250. (sprawy merytoryczne), Beata Adamkiewicz tel. 55 2307432 (sprawy formalne).

4. 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.

5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena — zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży
ofertę ważną z najniższą ceną, ustaloną w sposób opisany w pkt 3 niniejszej siwz.

6. O wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.
Wybranemu Dostawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta
zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
8. Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.
10. Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
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