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EIb|qskie Pzedsiębiorstwo Wodociągów i KanaIizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedziaInościq

u|' Rawska 2-4' 82.300 E|b|ag

Firma zarejestrowana W sQdzie Rejonowym W o|sztynie
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRs| 0000126018

Wysokość kapitału zakładowego: 109 330 500 PLN
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sPECYF|KACJA |sToTNYcH włRuHxÓw złMÓW|ENtA (siwz)
w przetargu nieograniczonym

Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo WodociągÓw i KanaIizacji spółka z ogranlczoną odpowiedziaInoŚciq
zaprasza do ztozenia oferty W przetargu nieograniczonym na dostawę słomy do kompostowniZakładu
oczyszcza|ni ŚciekÓw przy u|' Mazurskiej 47 W E|b|qgu'

Przedmiot i warunki rea|izacji zamówienia, postanowienia umowy:
1. Przedmiotem zamóWienia jest dostawa słomy zbożowej (rzepak' pszenica, żyto' pszenŻyto) do

kompostowni Zak|adu oczyszcza|ni SciekÓW przy u|' Mazurskiej 47 W E|btqgu.
2. Przewidyłvane zapotrzebowanie Wynosi ok. 700 ton suchej masy. Zamawiający zastrzega' Że

potrzeby mogą być mniejsze - Dostawcy nie będzie WÓWczas przysługiwało odszkodowanie z tytułu
różnicy pomiędzy przewidywanq a faktycznie dostarczoną iIoŚcią słomy'

3. Wymagania dot. produktu:

a) Słoma musi pochodziÓ ze zbiorów zbÓŻ z 2018r'
b) nie może zawie|ać zanieczyszczeń typu ziemla' kamienie' odpadki drewna itp.'
c) słomę na|eży dostarczać W formie sprasowanej W postaci ba|otÓW |ub kostek' zwlqzanycn

sznurkiem o odpoWiedniej Wytrzymałości'
d) wi|gotnoŚÓ dostarczanej słomy, w każdym ba|ocie/kostce, nie moze przekraczać 35%

(zamawiąący nie przyjmie słomy o Wi|gotności Większe]' Dostawca zobowiqzany będzie ją
WywieŹĆ na Własny koszt)'

4' Wymagania dotyczące reaIizacji zamÓwienia:
a) dostawy rea|izowane będq sukcesywnie' stosownie do potrzeb Zamawja.jącego, W okresie od

podpisania Umowy do 3,|j22018 r. wg harmonogramu usta|onego przez ZamawiĄącego (W dni
robocze, W godz. 7:00-15:00, przewidywana i|ośÓ dostaw 7, kaida dostawa po ok' 1oo ton suchej
masy słomy).

b) Dostawca zobowiqzany będzie do rozładunku słomy w wyznaczonym na terenie oczyszczalni
mtelscu,

c) czynnoŚci związane z odbiorem słomy przez Zamawiającego obejmowaĆ będą między innymi
sorawdzenie:
- Wagi - Ważenie odbywać się będzie na koszt Dostawcy' na wskazanej przez ZamawiĄqcego

wadze samochodowej (PW Tramad Sp. z o.o' u|' Nowodworska 25 w E|b|ągu |ub innej
dogodniejsze.j pod wzg|ędem |okaIizacji dIa Dosiawcy)'
Zakłada się' Że z każdą z przewidywanych 7 dostaw Zamawiający skieruje do Waienia od 5
do 7 samochodów lp|zyczep. Na podstawie tego waŹenia' ustą|ona zostanie średnia Waga
baIotu/kostki będąca podstawą do rozliczenia 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 i słomy sprasowanej typ HM15996 posiadanym
przez ZamawiajĄcego.

Elb|qg' dnia .'.#,'. oa'zola'.'

1.

NIP:578-00-02-157REGON : 170172210 KoNTo: Bank Mi||enniUm SpÓłka Akcyjna 66 1160 2202 0000 0000 6,191 3067



4.

5.

Na podstawie pomiaru wi|gotności, W kazdej dostawje zostanie Wy|iczona zawartośÓ suchej
masy słomy (tonai pomnożony przez wspÓłczynnik . % suchej masy): tj. d]a słomy
o WilgotnoŚci 20% współczynnik W wyniesie W=0'8; d|a słomy o Wi|gotności 30% W=o,7; d|a
słomy o wi|gotności 35% W = 0'65 itp'

Kaida dostawa zostanie rozIiczona w następujący sposÓb:
K=C.(n.N-W)
gdzie:

K - koszt dostawy
c -cena jednostkowa suchej masy słomy okreŚ|ona W ofercie lzłlt s'm']
n _ iIość ba|otÓw/kostek W doStawie
N - Średnia Waga balotu/kostki' usta|ona zgodnie z ppkt 4.c) myŚlnik pierwsfy
W - wspÓ,łczynnik zawartości suchej masy, usta|ony zgodnie z ppkt 4'c) myŚ|nik drugi
Podatek VAT naIiczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami
Z Wybranym Dostawcq zawańa zostanie umowa na warunkach określonych w za|ączonym wzorze
umowy' WzÓr umowy nie podlega negocjacjom - złożenie ofeńy w postępowaniu jest jednoznaczne
z przyjęciem postanowień umowy przez oferenta'

opis prz ygotowania ofeńy:
1 . ofeńę na|eŻy złoŻyĆ na formu|arzu oferty, ktÓrego WZÓr stanowi załącznik do siwz'
2. ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (Zgodnie z KRs' cE|DG' umową

spó'łki itp.) |ub inne' działajqce na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez takie
osoby. Pełnomocnictwo na|eży złojzyĆ z otertą W orygina|e lub kopii poŚwiadczoną pfez notariusza
(W przypadku pełnomocnictwa ogÓ|nego dopuszcza się pośWiadczenie zgodności kopji przez osobę
upełnomocnionq).

3. ofertę na|eŻy złożyÓ w nieprzejrzystym' zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego
zdopiskiem Dział obsługi K|ienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem oferenta i dodatkowo
,oznakowanym: ,,słoma. ofeńa''' Zamawjajqcy nie bierze odpowiedzia|noŚci za złe skierowanie
przesyłki ijej przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania zaIecanego oznakowania'

Sposób obIiczenia ceny
1' z Uwagi na rÓżnq wi|gotnoŚÓ słomy oferowanej przez DostawcÓw, w ofercie okreŚ|iĆ na|eŻy cenę

jednostkową za tonę suchej masy słomy lzłlt s.m'].
2' waga suchej masy słomy .iest to Waga rzeÓzywista słomy Wi|gotnej skorygowana o Wspo,łczynnik

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

* W
9Ozre:
W _ WspÓłczynnik zawańości suchej masy, np' dla słomy o wilgotności 20%Wynosi o'8o

d|a słomy o Wi|gotności 30% Wynosi 0,70 itp'
Przykład:
jeże|i oferent proponuje słomę o Wi|gotności 18% (d|a ktÓrej W=0,82) to, aby uzyskać 1 tonę suchej
masy słomy musi pzewidzieć dostarczenie 1,220 tony słomy Wi|gotnej (1 t s.m / 0'82 = 1'220 t\'

3' W cenie jednostkowej, obok ceny słomy, zawŻeĆ na|eŻy rÓWnieŻ koszt ]ej dostawy na oczyszcza|nię
ŚciekÓW przy u|. |\4azurskiej 47 w Elb|qgu oraz inne, ponoszone przez Dostawcę konieczne do
należytego Wykonania zamÓWienia (załadunek' rozładunek' Ważenie o ktÓrym mowa W pkt 2'4'c)
przed i po rozładunku' dojazd do mie.jsca ważenia' podatki itp.)'

4. Podatek VAT - w przypadku gdy Oferent:
a) jest czynnym podatnikiem VAT w formularzu oferty Wpisuje c€nę Jednostkową netto, stawkę i

kwotę podatku VAT odpowiedniq d|a przedmiotu zamÓWienla oraz cenę brutto.
b) nie jest czynnym podatnikiem VAT, w pozycji podatek VAT w formu|arzu ofeńy Wpisuje ,,zW.'' i

podaje podstawę prawna zwoInienia'
c) jest ro|nikiem ryczałtowym _ W ofercie Wypełnia jedynie pozycję cena brutto.
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Zawańość ofeńy (dokumenty wymagane):
1 ' Wypełniony i podpisany formu|arz oferty,

2. stosowne pełnomocnictwo (opisane W pkt 3'2' jeże|i ofertę podpisują osoby inne niŹ uprawnione'
ujawnione w KRS lub CEIDG)

6. Termin i miejsce składania ofert, otwarcie ofeń:
1. ofeńy na|eży składaÓ do dnia 31.07.2018 r. do godz. 10:00 W Dzia|e obsługi K|ienta zamawlajqcego'

otwarcie ofeń nastąpi ogodz' 10:05 Wsiedzibie Zamawiającego, pok' 17'
2' ofeńy złoŹone po terminie będą zwrÓcone oferentom bez otwierania.

7. Inne postanowienia:
1. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie' faksem lub pocztą e|ektroniczną,

z zastrzeŹeniem' że d|a ofeńy i składanych z nią dokumentÓW wymagana jest forma pisemna'
2' Pracownikami Uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: Wiesław Janowicz

tel. 55 2307360 (sprawy merytoryczne), Beata Adamkiewicz tel. SS 2307432 (sprawy formalne).
3' W toku badania ofert ZamawiĄący moie 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 ofeńy i dokumentÓW.

4. ZamÓWienie udzielone zostanie oferentowi' ktÓry złoży ofertę Ważnq z na.Jniższą ceną brutto usta|oną
zgodniezpkt4siwz.

5' o wyniku postępowania zostanq poinformowani Wszyscy oferenci ubiegający się o zamóWienie.
Wybranemu Dostawcy wyznaczonY zostanie termin podpisania umowy' JeŹeli Dostawca, którego
ofeńa została Wybrana, uchy|i się od zawarcia umowy w terminie Wyznaczonym, Zamawla1ący moze
WybraÓ ofeńę najkorzystniejszą spoŚrÓd pozostałych ofeń.

6. Jeże|i Wybrana oferta będzie ofeńq rolnika ryczałtowego Dostawca w umowie zobowiązany będzie
,podaĆ imię i nazwisko lub nazwę skrÓconq dostawcy oraz adres, numer identyfikacji podatkowej lub
numer PESEL' numer dowodu osobistego Dostawcy lub innego dokumentu stwierdzajqcego jego
toŻsamoŚć' datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, ktÓry Wydał dokument. Ro|nik ryczaltowy
powinien złozyć oświadczenie, że ]est roInikiem ryczałtowym zwo|nionym od podatku od towarÓw i

usług. W p|zypadku niezłozenia informacji i oŚWiadczenia jW. Zamawiającemu przysługuje prawo
odstapienia od zawarcia umowy'

7. oferenci pozostajq związani otertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. oferent składa jedną ofertę i ponosi Wsze|kie koszty związane zje] przygotowaniem.
9. Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznja 2oo4 r. Prawo zamÓwień pub|icznvch

(Dz. U' z ?017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamÓWienia nie stosuje się przepisÓW ustawy.
10' zamawiąqcy zastrzega sobie prawo uniewaŹnienia postępowania bez podania wzyczyn'

Załączniki:

1 ' Wzór umowy

2' Formu|arz ofeńy
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