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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (siwz)

w przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający:
E|b|ąskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana|izacji Spótka z ograniczoną odpowiedzia|nością

zaprasza do złożenia ofefiy w przetargu nieograniczonym na dostawę słomy do kompostowni Zaktadu

Oczyszcza|ni Ścieków przy u|. Mazurskiej47 w E|blągu.

2. Przedmiot i warunki realizacji zamówienia, postanowienia umowy:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa słomy zbożowej (rzepak, pszenica, żyto, pszenzyto) do

kompostowniZakładu Oczyszcza|ni Ścieków przy u|. Mazurskiej 47 w E|blągu.

2' Przewidywane zapotrzebowanie wynosi ok. 300 ton suchej masy. Zamawiający zastrzega, Że
potrzeby mogą być mniejsze - Dostawcy nie będzie wówczas przysługiwato odszkodowanie z tytułu
roŻnicy pomiędzy przewidywaną a faktycznie dostarczoną iloŚcią słomy.

3. Wymagania dot. produktu:

a) słoma m usi pochod zic ze zbiorów zboŻ z |at 2o1 6, 2017
b) nie może zawierać zanieczyszczeń typu ziemia, kamienie, odpadkidrewna itp.,

c) stomę na|eŻy dostarczaĆ w formie sprasowanej w postaci ba|otów |ub kostek, związanych
sznurkiem o odpowiedniej wytrzymatoŚci,

d) wi|gotnoŚc dostarczanej stomy, W kazdym ba|ocie/kostce, nie moze przekraczaĆ 35"/o

(Zamawiający nie przyjmie stomy o wi|gotności większej, Dostawca zobowiązany będzie ją
wywiezÓ na wtasny koszt).

4. Wymagania dotyczące rea|izacji zamówienia:
a) dostawy rea|izowane będą sukcesywnie, stosownie do potrzeb ZamawiĄącego, W okresie od

podpisania umowy do 30.09.2017 r. wg harmonogramu usta|onego przezZamawiĄącego (w dni
robocze, w godz. 7:00-.15:0O, przewidywana i|ośc dostaw 3, każda dostawa po ok. 100 ton suchej
masy słomy). '

b) Dostawca zobowiązany będzie do roztadunku stomy W Wyznaczonym na terenie oczyszcza|ni
miejscu,

c) czynnoŚci związane z odbiorem słomy przez Zamawiającego obejmować będą między innymi

sprawdzenie:
- wagi - wazenie odbywać się będzie na koszt Dostawcy, na wskazanejprzez Zamawiającego

wadze samochodowej (PW Tramad Sp. z o.o. u|. Nowodworska 25 w E|b|ągu |ub innej

dogodniejszej pod wzg|ędem |oka|izacji d|a Dostawcy).
Za?ada się, że z kaŻdej z przewidywanych 3 dostaw ZamawiĄący skieruje do waŹenia od 5
do 7 samochodów l przyczep' Na podstawie tego ważenia.usta,|ona zostanie średnia waga
ba|otu/kostki będąca podstawą do roz|iczenia całej dostawy.
Za zgodą stron dopuszcza|ne będzie roz|iczenie ko|ejnych dostaw na podstawie Średniej wagi
balotu/kostki w dostawach poprzednich.

. wi|gotnoŚci - wi|gotnoŚciomierzem do siana istomy sprasowanej typ HM15996 posiadanym
przezZamawiającego.
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Na podstawie pomiaru wi|gotnoŚci, w kazdej dostawie zostanie wy|iczona zawartoŚć suchej
masy słomy (tonaz pomnoŻony przez wspótczynnik - % suchej masy): tj. d|a stomy
o wi|gotnoŚci 20% współczynnik W wyniesie W=0,8; d|a stomy o wi|gotności 30% W=O,7; dla
stomy o wi|gotnoŚci 35% W = 0,65 itp.

5. KaŻda dostawa zostanie roz|iczona w następujący sposób:
K=C*(n*N*W)
gdzie:

K - koszt dostawy
C _cena jednostkowa suchej masy słomy okreŚ|ona w ofercie [złlt s.m.]
n - i|ośc ba|otów/kostek w dostawie
N - Średnia waga ba|otu/kostki, usta|ona zgodnie z ppkt 4.c) myś|nik pierwszy
W - współczynnik zawartości suchej masy, usta|ony zgodnie z ppkt 4.c) myŚ|nik drugi
Podatek VAT na|iczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami

6. Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym wzorze
umowy. Wzór umowy nie pod|ega negocjacjom - złozenie ofeńy w postępowaniu jest jednoznaczne
z przyjęciem postanowień u mowy p rzez of e renta.

opis przygotowania ofeńy:
1. ofertę na|eŻy złoŻyc na formu|arzu ofeńy, którego wzór stanowi zatącznik do siwz.
2. ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (zgodnie z KRS, OE|DG, umową

spótki itp.) |ub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez takie
osoby. Pełnomocnictwo na|ezy złoŻyĆ z o|ertą w orygina|e lub kopii poświadczonej przez notariusza
(w przypadku pełnomocnictwa ogó|nego dopuszcza się poświadczenie zgodnoŚci kopii przez osobę
upetnomocnioną).

3. ofeńę na|eiy ztoŻycw nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego
z dopiskiem Dział obsługi K|ienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem oferenta i dodatkowo
oznakowanym: ,,słoma . ofeńa''. Zamawiający nie bierze odpowiedzia|ności za fe skierowanie
przesyłki ijej przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania za|ecanego oznakowania'

Sposób ob!iczenia ceny
1' Z uwagi na roŻną wi|gotnośc stomy oferowanej przez Dostawców, w ofercie okreŚ|ić na|ezy cenę

jednostkową za tonę suchej masy słomy [złlt s.m.].
2. Waga suchej masy słomy jest to waga rzeczywista słomy wi|gotnej skorygowana o wspótczynnik

suchej masy:
Waga s.m. słomy = Wd9d rzeczywista [t] 

- W
gdzie:

W - współczynnik zawartoŚci suchej masy, np. d|a słomy o wi|gotności 20% wynosi O,8O

d|a słomy o wilgotnoŚci 30% wynosi 0,70 itp.
Przvkład:
jeze|i oferent proponuje słomę o wi|gotnoŚci 18% (d|a której W=0,82) to, aby uzyskaÓ 1 tonę suchej
masy stomy musi przewidziec dostarczenie 1,220 tony stomy wilgotnej (1 t s.m I 0,82 = 1,220 t).

3. W cenie jednostkowej, obok ceny stomy, zawrzeć na|ezy również koszt jej dostawy na oczyszcza|nię
Ścieków przy u|' Mazurskiej 47 w E|b|ągu oraz inne, ponoszone pŻez Dostawcę konieczne do
nalezytego wykonania zamówienia (zatadunek, rozładunek, waŻenie o którym mowa w pkt 2.4.c)
przed i po roztadunku, dojazd do miejsca waŻenia, podatki itp.)'

4. Podatek VAT - w przypadku gdy Oferent:
a) jest czynnym podatnikiem VAT w formu|arzu oferty wpisuje cenę jednostkową netto, stawkę i

kwotę podatku VAT odpowiednią d|a przedmiotu zamówienia oraz cenę brutto.
b) nie jest czynnym podatnikiem VAT, w pozycji podatek VAT w formularzu oferty wpisuje ,,2w." i

podaje podstawę prawną zwo|nienia,
c) jest ro|nikiem ryczałtowym - w ofercie wypełnia jedynie pozycję cena brutto.

2



I
5. ZawańośÓ ofeńy (dokumenty wymagane):

1. wypetniony i podpisany formularz oferty,

2, stosowne pełnomocnictwo (opisane w pkt 3'2, jeŻe|i ofeńę podpisują osoby inne nii uprawnione,
ujawnione w KRS lub CEIDG)

Brak któregokolwiek z dokumentów iW. |ub złożenie dokumentu W niewłaściwej formie (np.
niepodpisanego |ub niepoświadczonego ,,za zgodnośó z oryglnałem'' przez osoby upoważnione)
spowoduje odrzucenie ofeńy.

6. Termin i miejsce składania ofeń, otwarcie ofeń:
1. oferty na|eży składac do dnia 28.02.2017 r. do godz. 10:00 w Dzia|e obsługi K|ienta Zamawiającego.

otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego, pok. 17.

2. oferty złoŻone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania'

7. lnne postanowienia:
1. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem Iub pocztą e|ektroniczną,

z zastrzeŻeniem, ze d|a ofeńy i sktadanych z nią dokumentów Wymagana jest forma pisemna.

2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z o|erentami są: Wiestaw Janowicz
tel. 55 2307360 (sprawy merytoryczne), Beata Adamkiewicz tel. 55 2307432 (sprawy formalne).

3. W toku badania ofeń Zamawiający moze wezwaĆ oferentów do złozenia wyjaśnień dot' treŚci ofefiy,
spełnienia przez oferenta warunków udziatu w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot

zamówienia oczekiwań ZamawiĄącego a także do uzupełnienia ofeńy i dokumentów.
4. Zamówienie udzie|one zostanie oferentowi, k|ory złoŻy ofertę waznąz najniŻszą ceną brutto usta|oną

zgodniezpkt4siwz.
5' o wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Dostawcy Wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeze|i Dostawca, którego
ofeńa została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający moŻe
wyb rac of e rtę naj ko rzystn iejszą spoŚród pozostatych of eń.

6. Jeze|i wybrana oferta będzie ofeńą ro|nika ryczałtowego Dostawca W umowie zobowiązany będzie
podac imię i nazwisko |ub nazwę skróconą dostawcy oraz adres, numer identyfikacji podatkowej |ub

numer PESEL, numer dowodu osobistego Dostawcy |ub innego dokumentu stwierdzającego jego

tożsamoŚÓ, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument. Ro|nik ryczałtowy
powinien złoŻyc oświadczenie, Źe jest ro|nikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i

ustug. W przypadku nieztozenia informacji i oświadczenia jw. ZamawiĄącemu przysługuje prawo
odstąpienia od zawarcia umowy.

7 ' oferenci pozostają związani otertąprzez 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
B. oferent składa jedną ofeńę i ponosi wsze|kie koszty związane z jejprzygo|owaniem'

9. Zgodnie z art. 133 ust'1 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4r. Prawo zamówień pub|icznych
(Dz. U. z2015 r. poz,2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

10. Zamawiający zas|rzega sobie prawo uniewaŻnienia postępowania bez podania przyczYn.

Zatączniki:
1. Wzór umowy

2. Formularz oferty
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