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                                                                                                         Choroszcz, dn. 12.03.2020 r.  

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  DOSTAWĘ  ZRĘBKI Z DREWNA  

DO  CELÓW  ENERGETYCZNYCH  NA SEZON GRZEWCZY 20202021. 
 

SPECYFIKACJA 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

 
1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o. o.  

ul. H. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz, nr KRS: 0000027596, 

Regon: 050350184;  NIP: 542-10-21-522. 

tel./fax: 85 7191108, 

www.zec-choroszcz.pl 

e – mail: kontakt@zec-choroszcz.pl, 

  

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawy w oparciu o „Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych na 

dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów               

i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.” zwanym dalej Regulaminem dostępnym na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.zec-choroszcz.pl w zakładce: Przetargi. 

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją stosuje się postanowienia Regulaminu oraz 

przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1145,               

z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, samochodem samowyładowczym 5 000 metrów 

przestrzennych zrębki z drewna surowego do celów energetycznych na sezon grzewczy 

2019/2020, franco plac składowy opału Zamawiającego, przy ul. H. Sienkiewicza 25A                

w Choroszczy. 

2. Przedmiot zamówienia posiada następujący kod określony we Wspólnym Słowniku 

Zamówień – 03.41.71.00-6, 03416000 – 9 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zrębka tartaczna z drewna iglastego                            

i liściastego pochodząca z odpadów tartacznych lub produkcyjnych, przy czym udział 

zrębki z topoli nie może przekraczać 1/10 objętości. Zrębka  może być wyłącznie odpadem 

będącym pozostałością z obróbki drewna niezawierającego żadnych zanieczyszczeń 

chemicznych. Nie dopuszcza się, aby był to odpad pochodzący z płyt MDF, HDF, płyt 

wiórowych oraz płyt pilśniowych. 

Wymiary zrębki 30 mm x 30 mm ± 10 mm i grubości 10 mm ±5 mm. 

Zrębka nie może być zanieczyszczona śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, kamieniami, 

mokrymi liśćmi itp. Łączna zawartość objętościowa zanieczyszczeń obniżających wartość 

opałową zrębki np. kory, trocin, gałęzi, suchych liści, igliwia czy zbutwiałego drewna nie 

może przekraczać 6% objętości dostarczonej partii zrębki.  

Minimalna wartość opałowa zrębki w stanie roboczym 3,1 GJ/mp. 
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4. Zamówienia uzupełniające 

1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 1000 mp zrębki – w przypadku 

większych potrzeb Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, w odniesieniu do zamówień 

uzupełniających zobowiązany jest zastosować stawki jednostkowe nie wyższe niż 

wynikające ze złożonej oferty. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Termin wykonania zamówienia: 

1. Termin wykonania zamówienia określa poniższy harmonogram dostaw: 

 

 

 

 

 

 

2. Zamawiający ma prawo zmienić harmonogram dostaw zrębki co do ilości oraz co do 

terminów realizacji podanych powyżej, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilno-

prawnej wobec Wykonawcy. 

Zamawiający poinformuje e-mailem lub faxem  Wykonawcę o ewentualnych zmianach                 

w harmonogramie dostaw opału z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Warunki płatności: przelewem za zrealizowane dostawy – po dostawie każdej z partii 

zrębki wyszczególnionej w tabeli, w terminie 30 dni od końcowego terminu dostawy                  

w poszczególnych miesiącach, na podstawie doręczonej Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci którzy: 

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności mającej 

na celu wykonanie zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym 

do wykonania zamówienia tj.: 

 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 posiadają co najmniej dwa samochody samowyładowcze do przewozu zrębki lub 

mają zawartą umowę z przewoźnikiem na czas wykonania zamówienia; 

 posiadają utwardzony betonem plac do składowania zrębki; 

 dysponują zmagazynowaną zrębką o wymaganej jakości, na placu, o którym mowa 

powyżej, w ilości określonej w oświadczeniu, nie mniejszej niż 2 000 mp, 

 zrealizowali w dwóch, z trzech ostatnich lat, dostawy zrębki w ilości nie mniejszej 

niż 5 000 mp rocznie,    

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Końcowy termin dostawy w 

poszczególnych miesiącach  
Dostawy zrębki  [mp] 

29.05.2020. 2 000 

30.06.2020. 3 000 
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2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na 

podstawie dokumentów załączonych do oferty wg formuły „spełnia – nie spełnia". 

3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w punkcie 1. skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a warunków przedmiotowych – 

odrzuceniem oferty. 

UWAGA! 

Zamawiający przed zawarciem umowy zweryfikuje na podstawie dokumentów, wizji lokalnej 

ewentualnie w inny sposób wybranego Wykonawcę pod względem złożonych oświadczeń 

dot. spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu. 

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Aktualny na dzień składania ofert dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego       

w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie                       

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku, gdy ofertę składa kilka 

podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 

2. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu 

Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi lub o uzyskaniu zgody na 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                       

w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż                     

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka 

podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 

3. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających 

wspólnie dotyczy to każdego z nich. 

4. Wykaz podmiotów, do których Wykonawca dostarczał (dostarcza) zrębkę w ostatnich 

trzech latach wraz z referencjami. 

5. Opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej na czas wykonania zamówienia obejmującą 

swym zakresem ochronę nienależytego wykonania umowy oraz czyn niedozwolony                    

z sumą gwarancyjną na minimum 250 000 zł oraz z limitem na straty finansowe 50 000 zł, 

a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia 

z zakresem odpowiadającym wyżej wymienionemu, że wykonawca jest ubezpieczony; 

6. Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, lub listę podmiotów 

należących do tej grupy – załącznik nr 4 specyfikacji. 

7. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. 

8. Podpisany oraz wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 specyfikacji. 

9. Podpisane oraz wypełnione oświadczenie  – załącznik nr 2 specyfikacji. 

10. Podpisane oraz wypełnione oświadczenie – załącznik nr 5 specyfikacji. 

11. Podpisane oraz wypełnione oświadczenie – załącznik nr 7 specyfikacji 

12. Dowód wniesienia wadium. 

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub 

nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. 

Wykonawcy nie spełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego 

wykluczeni z niniejszego postępowania a ich oferty zostaną uznane za odrzucone .  
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10. Warunki wykluczenia wykonawcy. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

2. Wykonawców, którym w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 

Zamawiający naliczył karę umowną nałożoną w wyniku nie wywiązywania się                         

z obowiązków wynikających z zawartej umowy. 

3. Wykonawców, którzy dotychczas realizowane na rzecz Zamawiającego dostawy, usługi 

lub roboty budowlane wykonywali bez zachowania należytej staranności lub też                       

w sposób dla Zamawiającego uciążliwy. 

4. Wykonawców, którzy uchylali się od wypełniania obowiązków wynikających                          

z zawartych z umów lub przyjętych zamówień w szczególności od obowiązków 

wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

5. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 

6. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

7. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w pkt 8 ppkt. 1 lit. od a) do c). 

8. Wykonawców będących osobami fizycznymi, spółka jawną, partnerską, komandytową, 

komandytowo – akcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, 

członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2012 r. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

9. Wykonawców będących osobami fizycznymi, spółką jawną, partnerską, komandytową, 

komandytowo – akcyjną lub osobą prawną której odpowiednio wspólnika, partnera, 

członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                         

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom wykonującym pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przekupstwa, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                               

w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego. 

10. Należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.), 

którzy złożyli odrębne oferty lub wniosek o dopuszczenie do udziału w tym samym 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą 

do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia. 
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11. Podmioty zbiorowe wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zmówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 października 2002 r.                           

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.). 

12. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza także się wykonawców, którzy: 

a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego    

postępowania, 

b) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty 

zawierają błędy; 

c) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie 

zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 

13. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy zostali wykluczeni                       

z   postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 

14. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

11. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Oferta powinna składać się z następujących, wypełnionych i podpisanych dokumentów: 

a) druku oferty (załącznik nr 1 SIWZ), 

b) druku oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 2 SIWZ), 

c) dokumentu, o którym mowa w pkt. 9. ppkt 1 SIWZ, 

d) dokumentu, o którym mowa w pkt. 9. ppkt 2 SIWZ, 

e) dokumentu, o którym mowa w pkt. 9. ppkt 3 SIWZ, 

f) dokumentu, o którym mowa w pkt. 9. ppkt 4 SIWZ, 

g) dokumentu, o którym mowa w pkt. 9. ppkt 5 SIWZ, 

h) załącznika nr 4 SIWZ, 

i) załącznika nr 5 SIWZ, 

j) załącznika nr 6A SIWZ, 

k) załącznika nr 7 SIWZ, 

l) imiennego upoważnienia Wykonawcy osoby wyznaczonej do udziału w procesie 

próbnego spalania w celu wyliczenia jednostkowego kosztu ciepła z dostarczonej 

próbnej partii zrębki, o którym mowa w pkt. 16 SIWZ, 

m) dowodu wniesienia wadium, 

n) oryginału pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. 

2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, trwale zszyte, w treści oferty 

powinna znajdować się informacja z ilu stron składa się dokument. 

3. Ofertę i załączniki do oferty należy sporządzić zgodnie z treścią odpowiednich 

formularzy dołączonych do SIWZ. 

4. Należy złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

6. Zmiany nanoszone przez wykonawcę po sporządzeniu oferty powinny być obowiązkowo 

parafowane. 

7. Oferta powinna być tak opakowana aby nie można było zapoznać się z jej treścią przed 

terminem otwarcia. 

8. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, która 

będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na dostawę zrębki z drewna do celów 

energetycznych na sezon grzewczy 2020/2021.”, a kopertę opatrzyć pieczęcią adresową 

wykonawcy. 
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9. Zmiany w ofercie można dokonać tylko przed terminem składania ofert. W tym celu 

wykonawca zwróci się pisemnie do zamawiającego. 

10. Ofertę można wycofać tylko przed terminem składania ofert. W tym celu wykonawca 

zwróci się pisemnie do zamawiającego.  

11. Sposób obliczenia ceny: 

Cena oferty będzie obliczona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości: 

5 000 *cena netto 1 mp zrębki * 1,23 = cena brutto oferty. 

12. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą: 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

13. Termin związania ofertą: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty otwarcia ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko                    

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. Wniesienie protestu przerywa bieg terminu związania ofertą. 

14. Wymagania dotyczące wadium: 

1. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert w wysokości: 8 000,00 zł, 

(słownie: osiem tysięcy złotych), 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a) w pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2020 poz. 299 z późn. zm).  

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć na konto zamawiającego w: Banku 

Spółdzielczym w Białymstoku, Oddz. w Choroszczy nr 

64 8060 0004 0130 5542 2000 0010 

3. Wadium w formach innych niż w pieniądzu (oryginały dokumentów) należy złożyć                    

w kasie Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka             

z o. o., ul. H. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz, przed terminem złożenia ofert, a do 

oferty dołączyć kserokopie tych dokumentów. Dopuszcza się również dołączenie 

oryginału dokumentu poświadczającego wniesienie wadium do oferty. Niespełnienie tego 

wymogu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

4. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe powinny obejmować warunki utraty wadium. 

5. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, jeżeli:  

a) upłynął termin związania ofertą;  

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego;  



 

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o., 16-070 Choroszcz ul. H. Sienkiewicza 25 A,                                 
KRS 0000027596 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, 

 NIP: 542-10-21-522, REGON: 050350184, tel: 85 719 11 08 
www.zec-choroszcz.pl 

  

7 

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,                      

a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.  

5. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek wykonawcy:  

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

b) który został wykluczony z postępowania; 

c) którego oferta została odrzucona.  

6. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego                         

z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez 

Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi                  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone                   

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium również w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta        

w trakcie oceny jest najkorzystniejsza lub taka stanie się w przypadku odrzucenia 

najlepszej oferty, a który w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów, 

oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że nie wynika to z przyczyn 

leżących po jego stronie.  

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 

25A, powiat białostocki, woj. podlaskie, w pokoju nr 2 (Kasa) Zakładu Energetyki 

Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w terminie do 30.03.2020 r.  do godziny 12.00. 

2. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez 

otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.  

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, która 

będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na dostawę zrębki z drewna do celów 

energetycznych na sezon grzewczy 2020/2021 r.”, a kopertę opatrzyć pieczęcią adresową 

wykonawcy.  

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30.03.2020 r. o godzinie 12.15. w siedzibie 

Zamawiającego.  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny i pozostałych kryteriów.  

7. Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający przekaże niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.  

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,  

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                        

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  
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c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                           

o  udzielenie zamówienia;  

e) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;  

f)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

g) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę                         

w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

10. O wyniku postępowania każdy z Wykonawców składających ofertę zostanie 

powiadomiony w formie pisemnej. 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert: 

1. Kryteria oceny ofert  znaczenie tych kryteriów: 

Koszt jednostkowy ciepła – 100%. 

2. Sposób oceny ofert 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi jednostkowy koszt ciepła 

otrzymywanego z oferowanej zrębki, wyliczony wg wzoru: 

Kj = M x C/Q  
gdzie: 

Kj – koszt jednostkowy ciepła w zł/GJ, 

C  – cena 1 mp zrębki w zł, 

M – ilość zrębki partii próbnej w mp, 

Q – ilość ciepła wyprodukowanego z ilość zrębki partii próbnej w GJ, 

Koszt jednostkowy będzie obliczony na podstawie wyników uzyskanych ze spalenia 

określonej ilości – od 70 do 90 mp zrębki – dostarczonej przez Wykonawcę. 

Ilość ciepła otrzymanego z 1 mp zrębki nie może być mniejsza niż 2,48 GJ.  

Przy sprawności kotła wynoszącej 80 % minimalna wartość opałowa zrębki będzie równa 

3,1 GJ. 

Instrukcja spalania próbnej partii zrębki oraz sposób dokonania pomiaru przywiezionej 

przez oferenta próbki stanowi załącznik nr 6. 

3. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez 

podzielenie kosztu jednostkowego ciepła uzyskanego podczas spalania próbnego                        

o najniższej wartości przez koszt jednostkowy ciepła uzyskany podczas spalania 

próbnego ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby  przez wagę kryterium, 

którą ustalono na 100%. 

                                          

Kj n 

                              P   =   ------------  x  waga kryterium 100% 

                                             Kj b  

gdzie: 

P      – liczba zdobytych punktów, 

Kj n – koszt jednostkowy ciepła /najniższa wartość wśród ofert nie odrzuconych, 

Kj b – koszt jednostkowy ciepła oferty badanej, 

100 % – procentowe znaczenie kryterium ceny, 
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoży ważną ofertę 

(niepodlegającą odrzuceniu) na dostawę zrębki, ze spalenia której uzyska się najtańsze 

ciepło 

4. Zamawiający powiadomi pisemnie, e-mailem lub faxem Wykonawców o terminie 

dostawy próbnej partii zrębki zgodnie z kolejnością złożonych ofert, nie później niż jeden 

dzień przed terminem dostawy. 

5. Pomiar ilości zrębki partii próbnej zrębki dostarczonej przez wykonawców biorących 

udział w przetargu na dostawę zrębki do celów energetycznych (załącznik nr 6 do 

SIWZ), będzie dokonywany przez Zamawiającego zgodnie z Instrukcją spalania próbnej 

partii zrębki oraz poboru próbek. Z pomiaru zostanie sporządzony protokół z godnie                

z załącznikiem nr 1 do w/w Instrukcji. 

6. Ze zrębki dostarczanej do spalania próbnego zostaną pobrane próbki w celu ich badania 

laboratoryjnego, podczas którego określone zastaną następujące parametry: zawartość 

wilgoci całkowitej, zawartość popiołu, wartość opałowa w stanie roboczym i suchym, 

zawartość siarki całkowitej oraz zawartość węgla całkowitego. Każda pobrana na próbę 

zrębka, w ilości 0,015 l, zostanie zapakowana w szczelne worki i opieczętowana. Badania 

próbek biomasy zastaną przeprowadzone w laboratorium Enea Wytwarzanie Sp. z o. o.       

w Sekcji Laboratoriów Chemicznych w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa  15.  

Wartość opałowa zrębki w stanie roboczym określona w wyniku badań laboratoryjnych 

będzie stanowiła podstawę do określenia w umowie dostawy, minimalnej wartości 

opałowej zrębki w miesiącach, w których kocioł na biomasę jest wyłączony z ruchu.   

7. Każdy Wykonawca może uczestniczyć w poborze próbki do badania laboratoryjnego 

oraz w spalaniu próbnym partii próbnej. Chęć uczestnictwa w procesie spalania próbnej 

partii zrębki Wykonawca powinien zgłosić wypełniając druk oświadczenia stanowiący 

załącznik nr  6A SIWZ. 

8. Należność za zrębkę dostarczoną w partii próbnej, jaką Zamawiający zapłaci 

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, zostanie wyliczona jako iloczyn ilości 

ciepła wyprodukowanego z partii próbnej zrębki i najniższej ceny energii zawartej w mp 

zrębki dostarczonej przez Wykonawców w partiach próbnych.  

17. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy. 

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy              

w wysokości 6% wartości całkowitej oferowanej dostawy. 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy                         

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy - załączniku nr 3, stanowiącym 

integralną część SIWZ. 

19. Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcą: 

1. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są: Andrzej Karwowski                         

i  Andrzej Augustynowicz - kontakt tel. 85 7191108 w. 27, w godzinach od 7.00. – 15.00. 

e-mail: kontakt@zec-choroszcz.pl,  

2. O wyjaśnienie treści SIWZ wykonawca musi zwrócić się do Zamawiającego pisemnie. 

3. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 3 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

mailto:kontakt@zec-choroszcz.pl
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4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 

zamieszczając je na stronie www.zec-choroszcz.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, zamieszczając je na 

stronie www.zec-choroszcz.pl i umieszczając na tablicy ogłoszeń  w siedzibie 

zamawiającego. 

6. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści 

SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

wszystkich wykonawców, zamieszczając je na stronie www.zec-choroszcz.pl                        

i umieszczając na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

20. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: 

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                

i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną (via e-mail) lub faksem. Każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za 

wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się               

z ich treścią. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 

wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany 

adres mailowy lub numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone                         

w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem. 

3. W wypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie – 

korespondencja będzie kierowana na adres korespondencyjny (odpowiednio: e-mail, fax) 

lidera Konsorcjum bądź pełnomocnika, ze skutkiem doręczenia dla wszystkich 

podmiotów składających wspólną ofertę. 

4. Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego, za 

pobraniem opłaty pokrywającej koszty jej druku i przekazania. We wniosku                             

o przekazanie SIWZ należy podać:  

a) nazwę i adres wykonawcy,  

b) nr telefonu i faksu,  

c) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania, 

d) znak postępowania. 

21. Unieważnienie postępowania. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia postępowania                   

w całości lub części bez podania przyczyny oraz zamknięcia postępowania bez dokonania 

wyboru oferty. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty 

c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

http://www.zec-choroszcz.pl/
http://www.zec-choroszcz.pl/
http://www.zec-choroszcz.pl/
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3. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom biorącym w nim udział nie 

przysługują żadne roszczenia. 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Regulaminu zamówień niepodlegających ustawie Prawo 

zamówień publicznych przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji      

w Choroszczy Spółka z o. o.  oraz zasad określonych w SIWZ, przysługuje protest. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć protest do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od 

dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3. Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. 

4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą dotarcia do Zamawiającego w taki sposób, że 

mógł zapoznać się z jego treścią. 

5. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania SIWZ lub jej publikacji. 

6. Protest musi zawierać: 

a) wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechania Zamawiającego, 

b) żądanie skarżącego, 

c) przytoczenie zarzutów, 

d) uzasadnienie. 

7. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. 

8. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony. 

9. Protest rozstrzyga się w terminie 3 dni roboczych od daty wniesienia do Zamawiającego. 

10. Inne środki prawne Wykonawcom nie przysługują, ponieważ postępowanie nie podlega 

przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

         …………………………………                                         
   Prezes Zarządu 

  

  

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Druk oferty 

Załącznik nr 2 – Druk oświadczenia 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

Załącznik nr 4 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania. 

Załącznik nr 6 – Instrukcja spalania próbnej partii zrębki oraz poboru próbek. 

Załącznik nr 6A – Oświadczenie wykonawcy o udziale w procesie spalania próbnej partii zrębki                       

Załącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku – potencjał techniczny 
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Warszawa, dnia 21 lutego 2020 r. 

Poz. 288 
USTAWA z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw 

 

Art. 18. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2019 

poz. 2019) w art. 214 w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) udziału pracowników reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki,                  

w przypadku prostej spółki akcyjnej – do 15% akcji tej spółki, posiadających łącznie do 15% 

głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu.”. 


