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PRZETARG |{IEOGRANICZONY |{A DOSTAWĘ ZRĘBKI Z DREWNA
DO CELOW E|{ERGETYCZNYCH |{A SEZON GRZEWCZY w 2021t22.

SPECYFIKACJA
istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

1. Nazwa i adres zamawiającego:

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

ul. H. SienkiewiczaZlA,16-010 Choroszcz, nr KRS: 0000021596,
Regon: 050350184; NIP: 542-10-2I-522.
tel.lfax:85 7191108,
www.zec-choroszcz.pl
e * mail : kontakt@zec-choroszcz.p1,

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzie\enie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy w oparciu o ,,Regulamin UdzielaniaZamówień Sektorowych na
dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów
i Kanaltzacji w Choroszczy Sp. z o. o." zwanym dalej Regulaminem dostępnym na stronie
internetowej Zarnawiającego: www.zec-choroszcz.pl w zal<ładce: Przetargi.

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją stosuje się postanowienia Regulaminu oraz
przepisyUstawy zdnia23 kwiętnia1964 rokuKodekscywilny (t. j.Dz.lJ.z2020poz.1740,
zpoźn. zm.).

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotemzamówienia jest dostawa, samochodem samowyładowcz5łn 12 000 metrów
przestrzennych zrębki z drewna surowego do celów energeĘcznych na sezon grzewczy
w 2021, franco plac składowy opału Zamawiającego, przy ul. H. Sienkiewicza 25A
w Choroszczy.

2. Przędmiot zamówienia posiada następujący kod określony we Wspólnym Słowniku
Zartowten* 03.41 .7I.00-6,03416000 * 9

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zrębka tartaczna z drevłna iglastego
i liściastego pochodząca z odpadów tartacznych lub produkcyjnych, przy czym udział
zrębki z topoli nie moze przehaczać Ilrc objętości. Zrębka możebyć wyłącznie odpadem
będącym pozostałością z obróbki drewna niezawierającego żadnych zanteczyszczeń
chemicznych. Nie dopllszcza się, aby był to odpad pochodzący z płyt MDF, HDF, płyt
wiórowych or az płfi pilśniowych.

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

Zrębka nie moze byc zanieczyszazona śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, kamieniami,
mokrymi liśćmi itp. Łączna zavłartośó objętościowa zanieczyszczeń obniZających wartośĆ

opałową zrębki np. kory, trocin, gałęzi, suchych liści, igliwia czy zbutwiałego drewna nie
może przekraczać 5% objętości dostarczonej partii zrębki.
Minimalna wartośó opałowa zrębki w stanie roboczym 3,1, GJ/mp.
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Zamów ienia uzup ełniaj ące
1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 50 % ilości zrębki określonej

w pkt 3 ppkt 1.- w przypadku większych potrzeb Zamawiającego.

2. Wykonawca wyłoniony w niniejszyrn postępowaniu, w odniesieniu do zamówięń
uzupełniających zobowiązany jest zastosować stawki jednostkowe nie vvryższe niZ
wynikające ze złożonej oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia określa poniższy harmonogram dostaw:

Końcowy termin dostawy w
poszczególnych miesiącach

Dostawy zrębki [mp]

30.I1.20ż1 1 000

3LI2.2021 3 000

3L0I.2022. 3 000

28.0ż.2022. 2 000

3I.03.2022. 2 000

30.04.żOż2. 1 000

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 vłyprzedzeniem.

3. Warunki płatności: przelewem za zręalizowane dostawy - po dostawie kużdej z partit
zrębki wyszczególnionej w tabeli, w terminie 30 dni od końcowego terminu dostawy
w poszczęgólnych miesiącach, na podstawie doręczonej Zarrtawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia Ęch warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci którzy:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywanta dzińalności 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 zamowienia tj . :

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- posiadają co najmniej dwa samochody samowyładowcze do przewozu zrębki lub
mą ą zaw artą umowę z pr zew oźnikiem na czas wykonania zamówrcnia;

- posiadaj ąutwardzony betonem plac do składowantazrębkt;

- dysponuj ą zmagazynowaną zrębką o wymaganej jakości, na placu, o którym mowa
powyzej, w ilości określonej w oświadczeniu, nie mniejszej niZ2 000 mp,
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zamówienia.
d) nie podtegają wykluczeniu z postępowania " łd'_i_']":ie 

zamówtę'i1; 
_^,^

2. ocena spełnienia warunków *y-IgŃn od wykonawców zostanie dokonana na

podstawie dokurnentów załączonyct ;;-;f"rty *ę !.3:ły ,,spełnia _ nie spełnia",

3. Niespełnienie chociażbyjednego , *uruo1O* -.T]*io"y"ł, 
w punkcie 1, skutkować

będzie wykluczeni.* wykonawcy z postępow ania, a warunków przedmiotowych _

odrzuceniem oferty,

X#*W§K
{stmffiffi§fficH

- zręa|izowali w dwóch, z

niżlż 000 mp roczn\e,

c) znajdują się w sltuacji

UwAGA!
wlal

trzęchostatnich lat, dostawy zrębki w ilości nie mniejszej

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

tow. wizii l
oSw

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

potwierdz.riu .|,iń,oiu *o,""ków udziału w postępowaniu :

1. Aktualny na dzienskładania ofeń dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed,rpłv**^i"ńm., składanJ or"nl aop"szóra;ący wykonawcę do obrotu prawnego

w zakresie objętym zamówienil- i"api, , *łus,i*,go rejestru lub zaśvłiadczęnie

o wpisie do ewiden cji dzińńnoj.igo.p" dar.czej); w przipadku, gdY ofertę składa kilka

podmiotów d;i;i;"ł"h ws_nó|nie dotyczy to każdego znich,

2.AktualnenadńeńskładaniaofeńzaŚwiadczęnięwłaŚciwegonaczelnikaUrzędu
Skarbowego o nię zaleganiu , ni"inosciami podatkowymi lub o _uzyskaniu 

zgody na

zwolnienie, odroczenie 1Ń rozłożenie na raŁy za\egłych płatności lub wstrzymanle

w całości wykonania decyzj\.;ó;" poauń*"go"i*v,tu*ione. nie wcześniej ńż

3 miesiące przedupływem ,".,,'rrrrr'rt,ładania ofert);-w przipadtu, gdy ofertę składa kilka

podmiotów iZiJiułr"h wspólnie dotyczy to każdego z nich,

3. Aktualne na dzień składania ofęrr zaświadczenie z właściwego oddziału zawadu

IJbezpieczeń Społecznych o nie łńe^iu z obowiĘkowymi.składkami na ubezpieczenię

zdrowotne lub społeczne lub o -vrr.Liu zgody ,ra'rwol.rienie, odroczenie lub rozłoŻęnię

na rŃy zaiegłychpłatności t*vr't*io,," 1i" 1",eśniej 
niz 3 miesiące przed upłpvem

terminu składania ofert); * prińuat", gdy ofertę ,ń"au kilka podmiotów dziil,alących

-. ;ffi1;'ij;Hri.ll,*tt""G"*yto,,u*ca dostarczał (dostar cza) zrębkę w ostatnich

trŹech latach w Iaz z referencj ami,

5. opłaconą polisę odpowiedziatnosci clłvilnej La czas wykonania zamówienia obejmującą

slvym ,rk ;;; o"hrorrę ,ri"*i"zńgo wykonania umowy oraz czy' niedozwolony

z sumą gwarancyjną na minimum rśo d00 ,ł orurr-ńil; na straty fi"ansowe 90 000 zł,

aw przypadku jej braku ńy dokumelt potwierdzający zawarcie ubezpteczenia

z zawęsęmodpowiadającym _ź":wymierrionemu, że wykonawca jest ubezpieczony;

6. Informację o tym, ze Wykonawca nie nalezy do g*py tapitałowój, lub liśtę podmiotów

należącychJo i"j grupy - załączniknr 4 specyfika_cji,

7 . oryginałp.ńońin.i*u ip.in1.o.nio*), jósii orlrtu będzie podpisana przezpełnomocnika,

8. podpisany 
"r_ ńoarriorr} roń"ruo o f"ai _ zńącznlkrrr 1 specyfikacji,

9. podpisan 
";;;r^}p"łrrioo" 

os*iua""enie _ zńączniknr 2 specyfikacji,

10.PodpisanęoTazwypełnion.os*iua."enie-zńączniknr5specyfikacji.
11. podpis a|le orazwypełnion" os*iuJ.renie _ zńączntknr 7 specyfikacji

12. Dowód wniesięnia wadium,
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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 powyźszych warunków zostaną przez zarlawnjącego
wykluczeni zniniejszego postępowania a ich oferty zostanąuznane za odtzuconę .

10. Warunki wykluczenia wykonawcy.
Z postępowania o udzielęnie zamówienia wyklucza się:

1. Wykonawców,którzy w ciągu ostatnich 3lŃprzedwszczęciem postępowaniavłyrządzilt
szkodę nie wykonuj ąc zamówienia lub wykonując je nienależyclę, a szkoda ta nie została

dobrowolnie naprawiona do dnta wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi

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

ZamawiĄący naliczył karę umowną nil,ożoną w wyniku nie wywiązlłvania się
z obowtązków wynikających zzawartĄ umowy.

3. Wykonawców,ktorzy dotychczas realizowane na rzecz Zarrtawiającego dostawy, usługi
lub roboty budowlane wykonlłvali bez zachowania należlĄej starannoŚci lub też

w sposób dla Zarlawiaj ącego uciążliwy.
4. Wylonawców, ktotzy uchylali się od wypełniania obowiązków wynikającYch

z zawartych z umów lub przyjętych zamowien w szczególności od obowiązków
wynikaj ący ch z gwarancj i lub rękojmi.

5. Wykonawców, w stosuŃu do których otwarto likwidację lub których upadłoŚĆ

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

zatwterdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżelt układ nie przewiduje

zaspokojenia wierzyci elt poprzez likwidację majątku upadłego.
6. Wykonawców, Iłorzy zalegają z uiszczenięm podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidzianę prawem zwolnięnie, odroczenie, tozłożenie 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 flzycznymi, spółka jawną, partnerską, komandy'tową,

komandyowo - akcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera,

człoŃa zarządu, komplementatiusza lub urzędującego człoŃa organu zarządzającego

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

cze1wca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
ptzebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2OI2 r. poz.769) - pIzez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

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

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

człoŃa zarządu, komplementatiusza lub urzędującego człoŃa organu zarządzającego

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w zvnązku z postępowaniem

o udzięlenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom wykonującYn Pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przekupstwa, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzYŚci

ńajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału

w zorgarizowanej grupie a\bo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego.
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Nalezących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnta 16 lutego 2007 r.

o ochronie koŃurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 202I r. poz. 2J5, z późn. zm,),
I<torzy zŁoży|i odrębne oferty lub wniosek o dopuszczęnie do udziału w tym samym
postępowaniu, chyba że wykńą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą
do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
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 pńdziemlka 2002 r.

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

Dz,U. z2020I. poz.358 zpoźn, zm.).
Z postępowania o udzięlenie zamówięnia wyklucza takźe się wykonawców,Iłórzy:
a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego

postępowania,
b) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu waruŃów udziŃl w postępowaniu lub

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty
zawrctĄąbłędy;

c) nie wnieśli wadium, w tym równiez na przedłużony okres związania ofertą, lub nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

13. ZamawiĄący zawiadamia nięzńocznie wykonawców, ktorzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

14. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11. Opis sposobu prrygotowania ofeń:
1. Oferta powinna składać się z następujących, wypełnionych i podpisanych dokumentów:

a) druku oferty (zŃącznlknr 1 SIWZ),
b) druku oświadczenia wykonawcy (załączntknr 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) załącznlka nr 4 SIWZ,
i) załącznika nr 5 SIWZ,
j) załącznika nr 6'Ą SIWZ,
k) załączntkanr 7 SIWZ,
l) imiennego upoważnienia Wykonawcy osoby .vqrzrraczonej do udziału w procesie

próbnego spalania w cęlu wyliczenia jednostkowego kosźu 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 stron}, oferĘl powinny b}zó ponumerowane. trwale zsz}te. w tlęŚci ofeńy
powinna znajdowaó się informacia z ilu stron składa się dokument.
Ofertę i załączniki do oferty należy sporządzic zgodnie z treścią odpowiednich
formularzy dołączonych do SIWZ.
Należy złożyó tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
Oferta powinna byc sporządzonaw języku polskim.
Zmiany nanoszone przęzwykonawcę po sporządzeniu oferty powinny być obowiązkowo
parafowane.

10.

12.

J.

4.
5.

6.
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7. Oferta powirrna byó tak opakowana aby nie możnabyło zapoznaó się z jej treŚciąprzed
terminem otwarcia.

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

będzie posiadaó następujące oznaczenia: ,,Oferta na dostawę zrębki z drewna do celów

energeĘcznych na s€zon grzewczy w 202ll22.'o, a kopertę opatrzyó pieczęcią adresową

wykonawcy.
9. Zmtaly w ofercie można dokonać tylko przed terminem składania ofeń. W bim celu

wykonawc a zwróct się pisemnie do zamawiaj ącego.
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 iloczyrr ceny jednostkowej i ilości:

12 000 *cena netto 1 mp zrębki * I,ż3: cena brutto oferty.

Informacj a doĘcząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
międry Zamawiaiącym a Wykonawcą:

Rozliczeni amiędzy Zamawialącym a Wykonawc ąbędąprowadzone w zŁotych polskich.

T ermin rw iązania ofeńą :

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

2.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upłyłvem terminu zwtązanla
ofertą zanawiający moze tylko raz zwrocic się do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedhńenie tego terminu o oznaczony okres, nte dłlższyjednak niZ 30 dni.

3. Odmowawrtzęntazgody, o której mowa w ust. 2,nie powoduje utraty wadium.

4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związanta ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłuzeniem okresu wazności wadium albo, jeżeli nie jest to mozliwe,
z wniesieniem nowego wadium naprzedłużony okres związanta ofertą.

5. Bieg terminu związaniaofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Wniesienie protestu przer}nva bieg termintl zwtązania ofertą.

Wymagan ia d,oĘ czące wadium :

1. Wadium należy wnieść przedterminem składania ofert w wysokości: 24 000100 zł,
(słownie : o siemnaście tysięcy pi ęó set złoty ch),

2. Wadium możę byó wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych;
c) gwarancj ach bankowych;
d) gwarancj ach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanychprzez 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 poźn. zm).

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

Spółdzielcz).m w Białymstoku, Oddz, w Choroszczy nr
64 8060 0004 0130 5542 2000 0010

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

w kasie ZahJadu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacjt w Choroszczy SPÓłka

z o. o., ul. H. Sienkiewiczaż5A,16-070 Choroszcz, przed terminem złożenia ofeń, a do

oferty dołączyc kserokopie tych dokumentów. Dopuszcza się również dołączenie

Zakład [nergetyki Cieplnej Wcdocląów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o , 16-07fi Ohcroszcz Lll, l-i §ienkiewicza ?5 A,
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oryginału dokumentu poświadczającego wniesienie wadium do oferty. Niespełnienie tego
wymogu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

4. Gwarancje bankowe ińezpieczeniowe powinrry obejmować warunki utraty wadium.
5. Wadium zostanie niezńocznie zwrócone, jeżeli:

a) upłynął termin zwlązaula ofertą;
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego;
c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenię zamówienia publicznego,

a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
5. Wadium zostanię zwrócone nięzńocznie na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) ktory został wykluczony z postępowania;
c) którego oferta zostałaodrzucona.

6. Złożęntę przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego
z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równozllaczne zę zTzeczeniem się przęz
Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

7. Jężęlt wadium wniesiono w pieniądzu, zwrala się je wTaz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachuŃu baŃowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachuŃu bankowego oraz prowizji bankowej zaprzelew pieniędzy
na rachunęk bankowy wskazany pIzez Wykonawcę.

8. Zamawtąący zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego ofeńa
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie realtzacji zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie;
b) ni e wni ó sł wymag ane go zab ezptę czenia należy,te go wyko nani a um o wy ;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożItwę z przyczyn
Ieżący ch 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 przyezyn
Ieżący ch po j ego stronie.

15. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zarnawtąącego w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza

25A, powiat białostocki, woj. podlaskie, w pokoju nr 2 (Kasa) Zakładu Energetyki
Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w terminie do 05.11.2021 r. do godziny 10.00.

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 posiadaó następujące oznaczenia: ,,Oferta na dostawę zrębki z drewna do celów
energetycznych na sezon grzewczy w 202Il22 r.", a kopertę opńrzyó pieczęctą adresową
wykonawcy.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05.11.2021 r. o godzinie 10.15. w siedzibie
Zamawiającego.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zarnavliający poda kwotę, jaką możę przeznaczyó
na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy wykonawcow, a także
informacje dotyczące ceny i pozostałych kryteriów.

7. Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający przekńe nięzwłocznie
Wykonawcom,ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

Zakład fnelgetyki Cieplne1, Wodociągów i Kanallzacji w Chorcszczy Społka z o,o , 1§-070 Choroszcz ul, H, §ienkiewicza 25 A,
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8. W toku badania i oceny ofęrt zamawiEący może żądaó od Wykonawców wyjaŚnień

doty czący ch treści złożony ch ofert.
9 . Zamawiający odrzuca ofertę, jeżelt

a) jej treść nie odpowiada tręści SIWZ,
b) jej złożęnię stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zw a|czaniu nieuczciwej konkurencj i ;

c) zawierurtząco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) została złożona przęz wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia;
e) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie zgodzlł się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

D jest nięwaznana podstawie odrębnych przepisów;
g) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli

dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawięra rńąco niską cenę

w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. O wyniku postępowania kazdy z Wykonawców składających ofertę zostanie

powiadomiony w formie pisemnej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierowałprzy wyborze oferĘ,
znaczenie Ęch kryteriów i sposób oceny ofert:

1. Krlteria oceny ofęrt ztaczenie tych kryteriów:
Koszt jednostkowy ciepła - 100%.

2. Sposób oceny ofert
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi jednostkowy kosź ciePła

otrzymywanego z oferowanej ztębki, wyliczony wg wzonr:

Ę:MxC/Q
gdzie:

Ę - kosź jednostkowy ciepła w złlGJ,
C - cena 1 mp zrębktw zł,
M - ilość zrębki partii próbnej w mp,

Q - ilość ciepła wyprodukowanego zlIośc 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.

I1ość ciepła otrzymanego z 1 mp zrębki nie moze być mniejszantż2,48 GJ.
Przy sprawności kotła wynoszącej 80 % minimalna wartość opałowa zrębki będzie równa

3,1 GJ.
Instrukcja spalania próbnej partii zrębkl oraz sposób dokonania pomiaru przywiezionej
przez oferenta próbki stanowi zńącznlknr 6.

3. Liczba puŃtów, którą można uzyskać w ramach tego krl,terium obliczona zostanie przez

podzielenie kosztu jednostkowego ciepła uzyskanego podczas spalania próbnego

; najniższej wartości przez kosź jednostkowy ciepła uzyskany podczaŚ spalania

próbnego ocenianej oferty i pomnozenie tak otrzymanej ltczby przez wagę krlterium,
którą ustalono na I00%.

Kin
P x waga kryterium I00%

Ęb
gdzie:
P -liczbazdobltychpunktów,

Zakiaii [nergetyki Cieplnej Wodociąów i Kanali;acji w Chorr:szczy §półka z o o. 16-ł70 Choroszce ui. H, §ienkiewlcza 25 A,
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Ę n - koszt jednostkowy ciepła lnajntższawartość wśród ofeń nie odrzuconYch,

Ę b - koszt jednostkowy ciepła oferty badanej,

rcO % - procentowę znaczenię krYerium ceny,

Zamawnjący udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedŁoży wńną ofeńę

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

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

dostawy piotn.i partii zrębki zgodnie z kolejnościązłożonych ofert, nie pózniej niZ jeden

dzień przed terminem do stawy.
pomiar ilości zrębki partii próbnej zrębki dostarczonej przez wykonawców biorącYch

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

SIWZ), będzie dŃony.wany prr", ZamawiĄącego zgodnie z Instrukcją spalania Próbnej
partii'zręikt oraz potor,, próbek. Z pomiaru zostanie sporządzony protokół zgodnie

zzńącznikiem nr 1 do w/w Instrukcji.
Ze ziębktdostarczanej do spalania próbnego zostaną pobrane próbki w celu ich badania

laboratoryjnego, podczas którego określone zastaną następujące parametry: zaulartoŚc

wilgoci całkowitój, zaulartość popiołu, wartość opałowa w stanie roboczym i suchYm,

zańartośó siarki całkowitej oraz zawartość węgla całkowitego. Każda pobrana na Próbę
zrębka,w ilości 0,015 1, zoitanie zapakowanaw szczęlne worki i opieczętowana. Badania

p.Ób.k biomasy zastaną przeprowadzone w laboratorium Enea Wy'twarzanie SP. Z o. o.

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

i w stanie określona
wiła określenia w dosta

5.

6.

W h.w kocioł na bi
7. Kńdy Wykonawca możę

oraz w spalaniu próbnym
partli zr ębki Wykonawca
załącznlknr 6A SIWZ.

Zamawiai

Wvkonawcom biorącym udztał w Lczol7a iako iloc

ciepła w},piodukowanego z partii próbnej zrębki i najniZszej ceny energii zawartej w mP

zrębki dostarczonej przez Wykonawców w partiach próbnych.

Wyma gan ia doĘ czące należyte go wykon ania um owy.

Zamavltający będzie żądń od Wykonawcy zńezpieczenia należytego wykonania umowY

w wysokośct 60ń wańości całkowitej oferowanej dostawy.

Istotne dla stron postanowieniao które zostaną wprowadzone do treŚci umowY

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawartę są we wzorze umowy , załącznlku nt 3, stanowiącYm

integralną część SIWZ

Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcą:

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

i Andrzej Augustynowicz - kontakt tel. 85 7191108 w. ż7, w godzinach od 7.00. - 15.00.

e-mail: korrtakt(@zec-choroszcz.pl
2. o wyjaśnienie treści SIWZ wykonawca musi zv,ryóció się do Zarnawiąącego Pisemnre.
3. Zamiwiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 3 dni Przed

upływernterminu składania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjaŚnienie treŚci

Zakład §nergetyki Cieplnei Wodmiąg*w i Kanalizacii w Choros;czy §polka z o,o., 16-070 Chorcszcz u!, H. §ienkiewicza 25 A,
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zama,wiającego nie późntej niż
do końca dnia, w którym upływa połowa Wznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upłlrvie tego terminu, Załrlawrujący
może udzielió wyjaśnień albo pozostawić wniosek bezrozpoznania.

4. Zarnawiający jednocześnie przekazuje treśó wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom,
zamieszczając je na stronie www.zec-choroszcz.p1 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie
zamawiaj ące go, b ez uj awniania źr ó dła zapytania.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, ptzed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób
modyfikacj ę przekaztĄe się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, zamieszczając je na
stronie www.zec-choroszcz.pl i unieszczĄąc na tablicy ogłoszeń w siedzibie
zamawtającego.

6. Zamawiający może przedłużyc termin składania ofert z l,1względnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzęnia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści
SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zarrlawiający niezwłoczntę zawiadamta
wszystkich wykonawców, zarnieszczając je na stronie www.zec-clroroszcz.pl
i umteszczając na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiąącego.

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.Kazdaze
stron na żądanie drugiej ntezńocznie potwierdzafakt ich otrzymania.

2. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapfiarie lub informację uwńa się za
wniesione z chwllą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się
z ich treścią. W przypadku braku potwierdzenia otrzymaria wiadomości przez
wykonawcę domniemywa się, iz pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany
adres mailowy lub numer faksu podany przęz wykonawcę zostało mu doręczone
w sposób umożliwiaj ący zapoznanie się wykonawcy ztym pismem.

3. W wypadku złożenia oferty pTzez wykonawców występujących wspólnie
korespondencja będzie kierowana na adres korespondencyjny (odpowiednio: e-mail, fax)
lidera Konsorcjum bądź pełnomocnika, ze skutkiem doręczenia dla wszystkich
podmiotów składaj ących wspólną ofertę.

4. Na wniosek wykonawcy Zamawiający ptzekńe w terminie 5 dni specyfikację istotnych
warunków zamówienia, udostępnioną na stronie internetowej Zamawialącego, za
pobraniem opłaty pokrywającej koszty jej druku i przekazania. We wniosku
o przekazanie SIWZ należy podaó:
a) nazwę i adres wykonawcy,
b) nr telefonu i faksu,
c) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zarnawiającym w sprawach

dotyczący ch niniej szego postępowania,
d) znakpostępowania.

21. Unieważnienie postępowania.

I. Zamawiający zastrzega sobie pfawo odwołania oraz uniewaznięnia postępowania
w cało ści lub części b ez podani a pr zy czy ny or az zanknięcia po stępowan ia b ęz dokonania
wyboru oferty.

2. Zamawiający uniewazni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli:
a) niezłożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
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b) cena najko Tzystniąszej oferty lub oferta z nĄntższą ceną przewyższa kwotę,którą

Zamawiający zarrięrza prłJnu"ryó na ,d,u",o**ie 
-zamowienia, chyba żę

zamawtajĘ;;;;zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

c) postępowanie obarczone ;.rt 
'rri.Ino zltwą do us,rrrię"ia wadą uniemożliwiającą

Zawarc|eniepodlegającejuniewaŻnieniuumowywsprawiezamówieniapublicznego.
3. W przypadku unięw ażnięńap";,ę;;*ia Wykónawóom biorącym w nim udział nie

przy słu guj ą ż,adne r o szczen.la,

2ż. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 
__,_:1___

1. wykonawcom, których intęres prawny doznń.uszczerbku w wyniku naruszenla przez

Zamavłiającego przepisow 
".Ń;ą 

zarryów.iń niepodlegających ustawie prawo

zamówień publicznych przez ż^w"i Energetyki Ói,pi""1,_wołóciągów i Kanalizacji

w Choroszczy Spółka z o. o. orułłur,uaonJstórry"h wSIWZ, przYsługuje Protest,

2. Wykonawca ma prawo złożyópń,"r, do Zarlawtu;ą"go w terminie,3 dni roboczych od

dnia, w ktorym Wykonawc ^ 
pr*r,rął lub mógł pś*riąe wiadomośó o okolicznościach

stanowiących podstawę j e go wniesienia,

3. Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany,

4. protest u*ńa slę zawniesion} , Ńirą dłarcia dó Zu^u*rającego w taki sposób, że

, ffi?k"r.""Tżzł?r'ji3."J:1i,;l?; ,r', wnosi ,się nie póżńej niż w terminie 3 dni

roboczych.iJ ai,i'" it,zymaoiaslwz lub jej publikacji,

6. Protest musi zawierać:
a) wskazani. opro,"r,owanej czynności 1ub zaniech ania Zamavliaj ące go,

b) żądanie skarżącego,
c) przytoczenie zarzutów,
d) uzasadnienie, *^łli.,,o iacf frrlkn }owy w sprawie zamówienia,
Wniesienie protestu możliwe jest tylko. przed zawarclem ufi

ZamawiĄący odrzuca protest *rrr.rrJ,', p" ,",,,'*ie lub wniesiony przęz podmiot

Xffi*W§K
ĘHffim*§Hfi"a

nieuprawniony.
9. ffiT:lH,,lłga się w terminie 3 dni roboczych od U"]l,::"j:::*:.:^T"lT"J,ffiŁ";
9. Protest rozstrzyga Slę w IęnIuIII9 J Lrru.lv_U_v::"rr,::,;; 

; 
, 

: nie podlega
10. Inne środki prawle Wykonawcom nie przysługują, poniewaŻ PostęPowante

^A.,,;-ń ^,,hl icznvch_

7.

8.

lnne STOCrr$ Ltlawlr9 vv J§vrravlvv+L1 , -_ I J 
ień publicznych.

przepisom ustawy , dńi 11 wrześni uiOtg r, Prawo zarrrcwj

Załącznlkt:
Zńączntknr 1 - Druk oferty

ZŃ,ączniknr ż -Druk oświadczenia

Ź*T":Hil i _ ill"Jffiffirów należących do tej samej 9,,py 
r<aritałow;1

Załączntknr 5 _ o r*lua"r.nie o niepo die ganiu YklY: 1""iu 
z po stepowanla,

ZńącznlkLu 6 _ I;;k"j; spalania !r.ó"Z3 
partii zrębki oraz poboru próbek,

Załączntknr 64 - ós*iua.ze.rie wyko";;y o udziale * pro.iri. 
'Pul*iu 

Próbnej Partii zrębki

Załączntknr ] _clświad"zenie wykonaw,f o ,p"ł"leniu warunku _ potencjał techniczny

Zakłac §nergetyticier:rn+ło§;;;a;rl;ś§Ji§$:§!:§,*§l l ti:łi"x,i"§,,1§:-' 
H, §ienkiewicza nu n,., 

,,

ti t 
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