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SPECYFT KACJA WARU NKOW ZAMOWT ENIA (SWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawiający:
EIb|ąskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i KanaIizacji Społka z ograniczoną odpowiedziaInością
zaprasza do złoŻenia oferty na dostawy wody minera|nej i zrÓd|anej na warunkach opisanych ponizej.

,|. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wód natura|nych:

a) mineralnej w bute|kach p|astikowych o pojemności 0,5 l, w pzewidywanych iloŚciach:

- około 50 000 szt' - średnio- |ub wysokonasycona Coz;

- około 30 000 szt. - niegazowana.
ZamawiĄący dopuszcza wodę stołową, a|e ty|ko taką, ktorą wyprodukowano na bazie
natura|nej wody minera|nej |ub natura|nej wody Źrod|anej.

, b) Źródlanej niegazowanej w but|ach o pojemności 5 I w przewidywanej i|ości około 70 szt.
Dopuszcza się pojemnośc butli !20o/o' W przypadku but|i o pojemności innej niz 5 |, w ofercie
na|eiy dokonac stosownej korekty ilościowej, np. d|a but|i o pojemności 6 | - 59 szt.

2) okreś|one i|ości wody (całkowita oruz W poszczegÓ|nych asońymentach) są wie|kościami

szacunkowymi i nie mogą stanowiÓ podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichko|wiek roszczeń.
Dostawcy przysługiwaĆ będzie wyłącznie wynagrodzenie za wodę dostarczoną.

3) Woda minera|na charakteryzować się musi co najmniej 9 miesięcznym terminem przydatności do

spoŻycia, airod|ana minimum 6 miesięcznym.
4) Zamawiający preferuje wody o smaku neutra|nym i orzeżwiĄącym, nie nadmiernie gorzkim, słodkim,

słonym, kwaŚnym, meta|icznym czy aIkaicznym.

5) ofeńa musi obejmowaĆ całośĆ zamówienia _ ZamawiĄący nie dopuszcza ofeń częściowych.

2' Wymagania dotyczące reaIizacjizamówienia - warunki umowy: 
.

1) Termin rea|izaĄi zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30.o9.2o22r.

2) Miejsca dostaw:

a. magazynZamawiĄącego u|' Rawska 2.4 w E|b|ągu'

b. Zakład ProdukcjiWody u|. KrÓ|ewiecka 223-225 w E|b|ągu,

c. Zakład oczyszcza|ni Ściekow u|. Mazurska 47 w E|b|ągu.

3) Rea|izacja zamÓwienia odbywac się będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego
zgłaszanych, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem Dostawcy. Dostawy odbywac się będą
znzactnśnia jeden raz vltygodniu. Każdorazowo zamawiana będzie krotność pa|et (-1296 szt.).

Z doŚwiadczenia |at ubiegłych wynika, Źe do Zakładu Produkcji Wody oraz Zakładu oczyszcza|ni
ŚciekÓw woda dostarczana jest Średnio jeden raz w miesiącu (1+2 pa|ety w kazdej dostawie, do

l'oż..Joj i.loii.o'ji). o;'J,;0)l,.9''i' ,,..ly..l'oio.'.o,,= jooi.,'o 'i. ilo,,oi.q (.i.oi'ou'y .,.i 2.i. 4,o.y
w miesiącu).
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4) Dostawca zobowiązany jest rozładowac wodę do poziomu posadzki.

5) Zamawiający nie posiada palet Euro. o dostawach wody na takich pa|etach na|eży Zamawiającego

uprzedzic (np. na etapie zawarcia umowy). Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu pa|et przy

ko|ejnych dostawach, a pa|ety z ostatniej dostawy zwrÓcone zostaną po zakończeniu umowy.

Na iyczenie Dostawcy stosowny zapis moie zostaĆ wprowadzony do treŚci umowy.

6) Faktury za wodę wystawiane będą po kazdej dostawie. Zapłata następowaĆ będzie w ciągu 14 dni

od d aty otrzy man ia faktu ry przez Zamawiająceg o.

7) Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach okreŚ|onych W załączonym wzorze

umowy. Wzór umowy nie pod|ega negocjacjom po upływie terminu składania ofeń - złoienie oferty

jest jednoznaczne z przyjęciem przez Oferenta postanowień umowy.

3. opis przygotowania izłożenia ofeńy
1) ofeńę na|ezy złoŻyc na formu|arzu ofeńy' ktorego wzÓr załączono do SWZ.

2) Cena oferty jest sumą i|oczynow i|ości bute|ek wody i ich ceny jednostkowej, powiększoną o na|eŻny

podatek VAT - cena winna wynikac z ka|ku|acji w formu|arzu ofeńy' W cenie jednostkowej wody

należy zawrzeć wszystkie e|ementy związane z rea|izaĄą zamÓwienia (w tym koszty dostawy i

rozładunku w miejscach wskazanych w pkt2,2).

3) oferent moŻe zaproponowaĆ więcej niz jedną wodę. Jezeli cena oferowanych wÓd jest jednakowa'

w formularzu oferty na|ezy wymienic wszystkie wody oferowane W tej cenie. JeŻeli cena wÓd jest

rÓŻna, formu|arz oferty na|ezy powie|ić iwypełniĆ d|a kazdej wody odrębnie'

4) ofeńę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (zgodnie z wypisem z KRS,

cEIDG, innego rejestru) |ub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa

podpisanego przeztakie osoby. W przypadku spÓłki cywi|nej ofeńę podpisują wszyscy wspÓ|nicy Iub

osoby upoważnione na podstawie pełnomocnictwa lub umowy społki.

5) Pełnomocnictwa, o których mowa w ppkt 4, na|ezy złoŻyc z ofeńą w orygina|e |ub kopii

poŚwiadczonej przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogÓlnego dopuszcza się

poŚwiadczenie zgodnoŚci kopii przez osoby upełnomocnione). Jeze|i umocowanie wynika z umowy

spÓłki cywilnej, to kopię tej umowy na|eŻy dołączyc do ofeńy (potwierdzoną ,,za zgodnośc

z oryginałem,, przez osoby upoważnione).

6) Z otertą na|ezy złoŻyc (dokumenty wymagane):'

a) ewentua|ne pełnomocnictwa, umowę spÓłki cywi|nej (zgodnie z opisem w ppkt 4 i 5)'

b) etykietę lub inną informację o zawańoŚci składnikÓw minera|nych w oferowanejwodzie

oraz

c) w przypadku' qdy oferowana woda mineralna nie znajduje się w wykazie wód uznanych jako

natura|ne wody minera|ne, będącym załącznikiem do obwieszczenia GłÓwnego |nspektora

Sanitarnego z dnia.16 grudnia 2020r, (Dz,Urz.MZ poz.112) z ofertą na|eŻy złoŻyc

decyzję GłÓwnego |nspektora Sanitarnego, o ktÓrej mowa W art. 35 i 36 ustawy z dnia

25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.) o bezpieczeństwie zywności i iywienia,

o uznaniu oferowanej wody za natura|ną wodę minera|ną,

7) ofeńę w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą i adresem oferenta t

dodatkowo oznakowanym: ,,woda. ofeńa'' na|ezy dostarczyc do Działu obsługi K|ienta

ZamawiĄącego. Zamawiający nie bierze odpowiedzia|ności za złe skierowanie przesyłki i jej

przedterm i nowe otwarcie w przypadku niedokonania zalecanego oznakovvania.

8) Termin składania ofeń upływa o godz' 10:00 w dniu 06'04'2022 r, o zachowaniu terminu decyduje

moment wpływu ofeńy. ofeńy złoŻone po terminie nie będą rozpatrywane. odczytanie cen ofeń

nastąpi o godz. 10:10 w pokoju nr 24.

UWAGA:
1) ofeńę moŻna złoŻyć elektronicznie na adres e-mai|: przetargi@epwik.com.pl'



2) oferta i dokumenty składane e|ektroniczniÓ muszą zostaÓ podpisane w jeden ze sposobow ponizej:

a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo

b) podpisem zaufanym (profilem zaufanym), lub

c) podpisem osobistym (e-dowód).

P|ik zawierający ofertę moŻna zabezpieczyc hasłem. Hasło otwierania p|iku na|eŻy dostarczyć
Zamawia1ącemu przed upływem terminu otwarcia ofeń (e|ektronicznie lub w sposob jak d|a ofeńy

składanejw formie pisemnej - pkt 3.7).

opatrzenie podpisem pliku zawierającego skompresowane dane jest równoznaczne z podpisaniem

wszystkich e|ektronicznych dokumentów zawartych w tym p|iku.

Kryteria oceny ofeń:
WybÓr oferty dokonany zostanie na podstawie ponizszych kryteriÓw o następującejwadze:

- cena-90%
- ocena oferowanej wody - 10%

ofeńy ocenione zostaną w następujący sposob:

i|oŚc punktow przyznanych ofercie = Xr - 90 + Xz
gdzie:

Xl = Stosunek najnizszej oferowanej ceny wŚrod ofeń do ceny badanej oferty

X2 - i|ośc punktow przyznanych wodzie w badanej ofercie:

- oferowanym wodom przyznane zostaną punkty (od 0 do 10) na podstawie zawańości składnikÓw

minera|nych, w szczegÓ|ności magnezu i wapnia oraz ogó|nej;

- jeze|i oferent zaproponuje ki|ka gatunkÓw wód (w jednej a|bo w rÓznych cenach) kaida woda

oceniana będzie odrębnie. W zawiadomieniu o wyborze ofeńy Zamawiający wskaze, ktÓra z wÓd

' będzie przedmiotem umowy'

lnne postanowienia
1. o zamowienie mogą ubiegaÓ się oferenci ktorzy,'

. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającejjego wykonanie,

- w stosunku do których nie otwarto |ikwidacji |ub ktorych upadłości nie ogłoszono,

- nie za|egĄąze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne orazz podatkami,

- posiadają niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdo|nymi do wykonania zamówienia.
Spełnienie warunkÓw jw. oferent potwierdza oświadczeniem - treŚć w formu|arzu ofeńy.

2. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem |ub pocztą e|ektroniczną.

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferenłami są: Beata Adamkiewicz

tel. 797003432 (sprawy formalne), Anna Borecka tel. 797003440 (sprawy merytoryczne).

4. Podczas badania ofeń Zamawiający moze wezwać oferentÓw do złożenia wyjaŚnień dot. treści

oferty, spełnienia przez oferenta warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot

zamÓwienia oczekiwań ZamawiĄącego, a także do uzupełnienia ofeńy, oświadczeń, pełnomocnictw

|ub innych dokumentÓw. ZamawiĄący moie ograniczyc wezwania do oferentow, ktÓrych oferty

ocenione zostaną najwyzej, zgodnie z pkt 4 SWZ.

5. odrzuceniu pod|egają ofeńy niezgodne z SWZ, w tym w szczego|noŚci' gdy pzedmiot i warunki

rea|izacji zamÓwienia nie odpowiadają okreś|onym W SWZ' gdy ofeńy sĄ niekomp|etne, złożone po

terminie składania ofert, złoŻone przez oferentow niespełniających warunkÓw udziału

w postępowaniu itp.

6. o wyniku przetargu zostaną powiadomieni wszyscy oferenci ubiegający się o zamÓwienie. oferent,

którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i sposobie zawarcia Umowy.

Jeze|i oferent taki uchy|i się Się od zawarcia umowy, Zamawia1ący moze wybrac ofertę

najkorzystniejszą spośrod pozostałych ofert. 
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7. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo dodatkowego negocjowania ceny z wybranym Dostawcą.
8. TreŚc oferty musi odpowiadac treści niniejszej SWZ.
9' oferenci pozostają związaniofertąprzez 30 dniod upływu terminu składania ofert"

10. oferent ponosiwsze|kie koszty związane z przygotowaniem izłozeniem oferty.

11. Do zamÓwienia nie stosuje się przepisÓw ustawy z dnia'l1 wrzeŚnia 2021 r' Prawo zamowień
publicznych (Dz. U. po2.2021 r. poz. 1129 ze zm.).

12. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo uniewaznienia postępowania bez podania przyczyn.

6. obowiązek informacyjny wynikający z RoDo:
RoDo - rozporządzenie Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r'

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwazaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95/46A//E (ogÓ|ne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016, str. 1 ).

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RoDo' ZamawiĄący informuje, ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E|b|ąskie Przedsiębiorstwo WodociągÓw i

Kana|izacji SpÓłka z ograniczoną odpowiedzia|nością, u|. Rawska 2-4, 82-300 E|b|ąg. Kontakt

z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 797003242, e-mail: iod@epwik.com.pl;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ce|u związanym z postępowaniem o udzielenie
niniejszego zamówienia,

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby/podmioty, ktÓrym udostępniona zostanie
doku mentacja postępowan ia,

d) Pani/Pana dane osobowe przechowryane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeŻeniem, ze skozystanie z tego prawa nie

moŻe skutkowac zmianąwyniku postępowania o udzie|enie niniejszego zamówienia,

0 nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art' 17 ust. 3 |it. b, d |ub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych,
. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

2. Do obowiązkÓw oferenta na|eŻy:

a) obowiązek informacyjny przewidziany w ań. 13 RoDo wzg|ędem osÓb fizycznych' ktorych dane
osobowe dotyczą i od ktÓrych dane te oferent bezpoŚrednio pozyskał'

b) wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RoDo wzg|ędem osÓb

fizycznych, ktÓrych dane pzekazuje Zamawiającemu i ktÓrych dane poŚrednio pozyskał, chyba
Że ma zastosowanie co najmniej jedno zwyłączeń, o ktÓrych mowa w ań. 14 ust. 5 RoDo.

W związku z powyŻszymw formu|arzu ofeńy oferent składa (o i|e dofyczy) stosowne oświadczenie'

Załącznlki''

1. wzór umowy

2. formularz oferty
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