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I. INFORMACJE OGÓLNE. 
 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)   zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 193.000 euro na zadanie pn. „Dostawa węgla 
opałowego”. 

 
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Dostawa węgla opałowego”. 
Przedmiot zamówienia  o którym mowa powyżej  został szczegółowo określony w dziale II SIWZ. 

 
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszej SIWZ. 

 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić 
w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, 
informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ, 
a także umieszczona na stronie internetowej  Zamawiającego  i będzie dla nich wiążąca. 

 
4.Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 

 
a)  „Zamawiający” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy reprezentowany przez dyrektora szkoły; 
b)  „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ; 
c)   „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
d)  „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.); 
e)  „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w sposób 

szczegółowy w dziale II SIWZ; 
f) „Wykonawca”  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę organizacyjną  

nieposiadającą  osobowości  prawnej,  która  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 
5.Dane Zamawiającego: 

 
a)   Adres do korespondencji:   44-144 Żernica ul. Leopolda Miki 37 
b)  Telefon i Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 32 332 71 69 
c)   E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:   zspzernica@pilchowice.pl  
d)   Nr rejestru – znak postępowania:   ZSP-Ż.3950.2.2012 
e)   Adres  strony  internetowej,  na  której  opublikowano  informację  o  przetargu  wraz  z  SIWZ: 

www.bip.pilchowice.pl                   
 

6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
7.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, nie zawiera umowy ramowej i nie 
ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których 
ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 

  
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych 
w dniu  04.12.2012 r. Zamówieniu  nadano numer 488922 – 2012 

mailto:zspzernica@pilchowice.pl
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla opałowego- ekogroszku  na potrzeby centralnego ogrzewania     
 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy  w ilości do 200 ton. Kod CPV 09.11.10.00-0  
     Parametry techniczne zamawianego opału: 

-    Typ węgla  - 31.2 do 32.2 
-    Granulat  - 5-25 mm 
-    Klasa  - 27/08/08 

            Parametry jakościowe zamawianego opału: 
Wartość opałowa Qr

i MJ/kg 26,0 – 28,0 
Zawartość popiołu Ar % do  8 
Zawartość siarki Sr

t % do 0,8 
Zawartość wilgoci Wr

t % < 11 
Zanieczyszczenia organiczne mg/m3 < 50 

 

Wykonawca dostarczy zamówiony opał w terminie 3 dni od złożenia zamówienia /faxem/ przez 
Zamawiającego. 
Dostawy realizowane będą pojazdami samowyładowczymi Wykonawcy. Koszty związane z załadunkiem 

i rozładunkiem ponosi Wykonawca. Dostawy realizowane będą cyklicznie, przy czym wielkość jednej dostawy 
winna kształtować się w granicach 10-15 ton. Dostawy mogą być realizowane w dni robocze w godzinach 7:00-
10:00 lub 18:00-22:00 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości, certyfikat lub atest potwierdzający, że dostarczony opał 
spełnia ww.  wymagania. 
 

Do każdej dostawy należy sporządzić protokół odbiorczy.    

Podczas odbioru węgla w obecności kierowcy Wykonawcy i osoby upoważnionej przez Zamawiającego należy pobrać  
trzy próbki kontrolne do zaplombowanych worków celem możliwości sprawdzenia jego parametrów jakościowych – 
wartości opałowej, popiołu, zawartości siarki i wilgoci. Jedna próbka zostanie u Wykonawcy, a dwie u 
Zamawiającego, z czego jedna stanowi próbę rozjemczą.  Numery plomb worków wpisuje się w protokół odbioru 
węgla. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności parametrów dostarczonego węgla z parametrami 
wymaganymi. W takim wypadku próbka do oceny jakości węgla – rozjemcza zostanie przekazana do laboratorium 
wskazanego przez Zamawiającego.  W przypadku stwierdzenia parametrów jakościowych odbiegających od 
parametrów określonych w niniejszej umowie, Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnej reklamacji 
Wykonawcy, który udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja 
uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. W przypadku uznania reklamacji 
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad oraz na pokrycie wartości poniesionej szkody 
spowodowanej użyciem towaru wadliwego, do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami. Koszty 
badania jakości węgla obciążają Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia niezgodności 
parametrów węgla dostarczonego z parametrami wymaganymi to Wykonawca pokryje koszty badania 
laboratoryjnego. 

Na żądanie Zamawiającego każda dostawa może być poddana ponownemu ważeniu w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niezgodności (waga węgla faktycznie dostarczonego 
jest inna niż wskazana na fakturze) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty faktury i wskazania w niej 
wielkości faktycznych.  

 
  Cena jednostkowa netto przez okres trwania umowy nie ulegnie wzrostowi. 

 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw: 
 

Zapłata  z a  d o s t a r c z o n y  o p a ł  nastąpi  na  podstawie  przedłożonej  faktury  VAT,  przelewem                  
bankowym  w  terminie  14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego,  na  rachunek  bankowy wskazany    na 
fakturze.
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III. TERMIN I MIEJSCE  WYKONANI ZAMÓWIENIA. 
 

1. Bieżąca dostawa w okresie  od 2 stycznia  do 3 0  g r u d n i a  2 0 1 3 r .  
2. Dostawa opału będzie realizowana przez Wykonawcę, sukcesywnie, w sposób i w terminie odpowiadającym 
potrzebom Zamawiającego. 

 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

 
 

O   udzielenie   zamówienia   mogą   ubiegać   się   Wykonawcy,   którzy   nie   podlegają   wykluczeniu w   trybie   
art.   24   ust   1   Ustawy,   oraz   spełniają   warunki   udziału   w   postępowaniu,   określone w art. 22 ust 1 Ustawy  tj. 
warunki dotyczące: 

 
1) posiadania uprawnień do  wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
 opis   sposobu             dokonywania    oceny               spełniania      tego  warunku: 

w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału   w postępowaniu zostanie  dokonana metodą 
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
2)   posiadania wiedzy i doświadczenia, 

opis  sposobu                dokonywania                  oceny        spełniania  tego  warunku: 
w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są  
przedłożyć oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu, zgodnie ze  wzorem   określonym 
w załączniku Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą 
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

 
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym, 

opis   sposobu   dokonywania  oceny    spełniania  tego               warunku: 
w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie  dokonana metodą 
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

 
4)   dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

opis       sposobu  dokonywania     oceny    spełniania      tego               warunku: 
w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są  
przedłożyć oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu, zgodnie ze  wzorem określonym 
w załączniku Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą 
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

 
5)   sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

opis  sposobu     dokonywania       oceny  spełniania               tego     warunku: 
w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą 
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
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V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OŚWIADCZENIA 
I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 
24 UST 1 USTAWY. 

 
1.     W   celu   wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w   Postępowaniu  wraz   z   ofertą  każdy 

z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu,  zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 

 

2.     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 Ustawy każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia: 
1)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3  SIWZ, 

 
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 
 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w odniesieniu do wymagań postawionych 
przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi 
udokumentować brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz złożyć oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1Ustawy. Dokumenty i oświadczenia 
powinny stwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

 
 

4.  Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. 

 
 
  5.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że: 

 
a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

 
 

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 
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VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

 
 
 
 

1.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.  Zamawiający i Wykonawca przekazują 
faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt 
otrzymania korespondencji. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, zarówno faksem jak drogą 
e-mailową, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości. 

 
 

2.  Poza  wybranym  sposobem  przekazywania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień,  informacji  zawsze 
dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

 

 
 
 

VII.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ z WYKONAWCAMI 
 
 

Uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu 
zamówienia ze strony zamawiającego jest: 
Adelajda Żmudzińska -  tel./fax  32 332 71 69      e-mail zspzernica@pilchowice.pl  

 
 
 

VIII.WADIUM 
 
 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

IX. TERMIN  ZWIĄZANIA Z  OFERTĄ. 
1.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawcy pozostają 
związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert. 

 
2. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu      
związania      ofertą,      zwrócić      się      do      wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 
 
 

X. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA   OFERTY. 
1.   Wykonawcy zobowiązani są  zapoznać  się  dokładnie  z  informacjami  zawartymi  w  SIWZ i przygotować 
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

 
 

2.   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 
Wykonawców  w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 
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3.     Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną 
techniką. Zamawiający zaleca, aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane 
lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby 
Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane 
przez Osoby Uprawnione. 

 

4.  Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
Osoby Uprawnione: 

 

1)  dokumenty winny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę (dwustronnie -  jeżeli dotyczy), 

 
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu (np. wraz z imienną pieczątką Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej poświadczającej kopię 
dokumentu za zgodność z oryginałem), 

 

3)  w sytuacji, gdy przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, 

 

4)  w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę lub osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

 
5)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, 

 
6)  dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone z  tłumaczeniem                na             język   polski. 

 
 
 

5.     Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszystkie załączniki do SIWZ wymagane przez Zamawiającego 
powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę lub Osobę Uprawnioną, ściśle według wskazań SIWZ i bez 
dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez 
Zamawiającego. 

 

 
6.    Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie wewnętrznej oraz w jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: 
 
 

Oferta na 
 

 „Dostawę węgla opałowego”  
- nie otwierać przed  dniem  12 grudnia 2012  r., do godz.9:15. 

 
 

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej 
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Konsekwencje nieprawidłowego opisu  
i zabezpieczenia oferty ponosi Wykonawca. 
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7.   Na ofertę składają się: 

 

1)  formularz   ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ, 
  

2)  oświadczenie,  w którym Wykonawca określi zakres dostaw zlecanych ewentualnym 
podwykonawcom, wg załącznika Nr 5 do SIWZ, 

 
3)  oświadczenia, o których mowa w dziale V SIWZ, 

 
4)  w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika   pełnomocnictwo             (przedstawione      w formie                        

oryginału                          lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem), 
 

5)   w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) – 
dokument (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) stwierdzający ustanowienie 
pełnomocnika  do  reprezentowania ich w  postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 
albo reprezentowania ich w postępowaniu  i    zawarcia   umowy w  sprawie    zamówienia  publicznego. 

 
 

8.Dodatkowe dokumenty, nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone do oferty, nie będą 
podlegać badaniu i ocenie. 

 
9.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia. 

 
 

10.  Wykonawcy mogą  wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) 
w takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

 

1)  Wykonawcy występujący   wspólnie   ustanawiają  pełnomocnika   do   reprezentowania   ich   
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz 
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, 

 

2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 
 

3)  wypełniając  Formularz  ofertowy,  jak  również  inne  dokumenty  powołujące  się  na 
„Wykonawcę  w  miejscu  np.:  „nazwa i adres  Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
konsorcjum/spółki cywilnej, a nie pełnomocnika konsorcjum/spółki cywilnej, 

 

4)  oferta  winna  być  podpisana  przez  ustanowionego  pełnomocnika. 
 

11.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia wraz z ofertą składają jeden komplet 
dokumentów, o których mowa w dziale V SIWZ. 

 
 

12. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia 
 

13.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu 
o udzielenie  zamówienia  publicznego  są  jawne  i  podlegają  udostępnieniu  od  chwili  ich  otwarcia,  
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one 
być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.) rozumie 
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca 
podjął  niezbędne  działania  w  celu  zachowania ich  poufności. Zamawiający zaleca, aby  informacje 
zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie 
z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, 
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jawnych elementów oferty. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy. Wykonawca zgodnie 
z art. 86 ust. 4 Ustawy nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

14.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany 
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 

 

 1)  na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
 

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach 
z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielania zamówienia, 

 

3)  na  2 dni przed  upływem terminu składania ofert  – jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Ustawy, 

 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. 

 

15.Udostępnienie dokumentacji postępowania. Udostępnianiu podlega protokół wraz z załącznikami (w tym także 
oferty): 

 

1) załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej 
oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia, 

 

2)  Wykonawca zainteresowany zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek 
o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu, (np. ofert), 

 

3) Zamawiający  ustali,  z  uwzględnieniem  złożonego  w  ofercie  zastrzeżenia  o  tajemnicy przedsiębiorstwa, 
zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 

 

4)  po   przeprowadzeniu  powyższych   czynności   Zamawiający  ustali   miejsce,   termin   i   sposób 
udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w sposób określony w dziale VI. SIWZ. 

  

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 
upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana,  jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

 
 
 

XI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OTWARCIA OFERT 
 
 

       1.Termin składania ofert upływa 12 grudnia  2012  r. o godz.  9:00.  Oferty złożone po tym terminie zostaną 
zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

 
         2.  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy)  

i zaadresować na adres podany w dziale I pkt. 5 lit a. 
 

        3.  Publiczne  otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  12 grudnia  2012   r.,  o  godz.   9:15   w  siedzibie 
Zamawiającego w pokoju 204. 

 
        4.  Informacje  ogłoszone  w  trakcie  publicznego  otwarcia  ofert  zostaną  udostępnione  nieobecnym  

Wykonawcom na ich wniosek. 
 

 
 
 
 

XII. OPIS SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY OFERTY 
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1. F o r m u l a r z  o f e r t o w y  n a l e ż y  s p o r z ą d z i ć  ś c i ś l e  w g  w z o r u  d r u k u  
z a ł ą c z o n e g o  p r z e z  Z a m a w i a j ą c e g o .  

 
2. Wykonawca poda  jednostkową cenę opału: tj. cenę za jedną tonę  dostarczanego  ekogroszku. 

 
3. Cenę ofertową należy określić cyfrowo i słownie, według wzoru: 

 
cena netto +   podatek  VAT* =                cena brutto. 
 
* % stawka VAT obowiązująca w dniu składania ofert 

 
4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami ustawy 

o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy. 
 

5. Zastosowanie niewłaściwej stawki VAT spowoduje odrzucenie oferty. 
 

6.  Zamawiający w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu zamówienia 
zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny. 

 
7.  Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności metody 

wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 
zamówienia  dostępne  dla  Wykonawcy.  Zamawiający  odrzuci  ofertę  Wykonawcy,  który  nie  złożył wyjaśnień 
lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień, potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

 
8.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w  PLN. 

 
UWAGA: zgodnie z zasadą określoną w § 9 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie 
zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur (…) (Dz. U. Nr 95, 
poz. 798 z późn. zm.) – „końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 
grosza”. 

 
 

 
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1.   W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę . 
 

2. Kryterium wyboru: cena=100 % 
 

3.  Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę uzyska max. ilość punktów, natomiast pozostałe oferty 
odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru: 
C= C min/C ofer. x 100 pkt 

gdzie: 
C  - ilość punktów przyznana danej ofercie, C 
min  - cena brutto najkorzystniejszej oferty, 

 
C ofer. - cena brutto badanej oferty. 

 
Uwaga: Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie można dokonać wyboru ofert 
najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,  
którzy złożyli  te  oferty  do  złożenia  ofert  dodatkowych.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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XIV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  
W  CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostanie przesłane faksem albo drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zostanie przesłane 
w inny sposób. 

 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 
mowa w ust. 1, jeżeli: 

 

1)  w przypadku przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, 
 

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku 
przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru ich oferty jako 
najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie później niż w dniu zawarcia 
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających  
wspólnie. 

 

4. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestracyjnych należy 
złożyć w siedzibie Zamawiającego pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi zostać udzielone przez osobę/osoby do tej czynności 
upoważnione zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru. 

 

5.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy) 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w 
art. 93 ust. 1 Ustawy. 

 
 

XV.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVI.ISTOTNE POSTAWNOWIENIA UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez  Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 
zostanie zawarta umowa. 

 

2.  Ustala się następujące istotne dla stron  postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy: 

 
 

1) Termin obowiązywania umowy -  Rozpoczęcie: od dnia 2 stycznia 2013r.,  
Zakończenie:  30 grudnia 2013r. 

 
3.  Przewiduje się następujące istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy: 
 
 

1) zmiany       ogólne: 
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 

 

 
2) zmiany     wpływające   na         wysokość   wynagrodzenia: 
 
 a) ustawowa zmiana podatku VAT 
 
3) w sytuacji udokumentowanej bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zakupu opału po cenach uzgodnionych w niniejszej umowie w ilości do 230 ton.
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4.  Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1) zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie,  za  zgodą  obu  stron wyrażoną 
na piśmie, pod rygorem nieważności, 

2) strona  występująca  o  zmianę  postanowień  zawartej  umowy  zobowiązana  jest  do 
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności, 

3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
 

 
XVII.MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERT 

 
 

1.  Wykonawca może  zmodyfikować lub wycofać złożoną przez  siebie ofertę za pomocą pisemnego 
powiadomienia  przekazanego zamawiającemu przed   terminem składania ofert. 

 
2.  Powiadomienie  o   wprowadzaniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty  winno  być   przez 

Wykonawcę przygotowane i oznaczone w  sposób określony w  dziale X ust. 6 SIWZ 
i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”. 

 
3.  Wszelkie poprawki lub zmiany w  tekście oferty muszą być  podpisane własnoręcznie przez  

podpisującego ofertę. 
 

4.  Wykonawca nie może  wycofać oferty ani wprowadzić zmian do jej treści po upływie terminu 
składania ofert. 

 

5.  Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż po upływie 
wyznaczonego  terminu składania ofert. 

 

6.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złożona 
po terminie. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
 

1.   Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale SIWZ przysługują Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. 

 

2.  Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  SIWZ  przysługują  również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 

 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy. 

 

4. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 

1)  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, 
2)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
3    wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
4)  odrzucenia oferty odwołującego. 

 
5.  Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6.   Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 



 

 

 13 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

8. Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym do  wniesienia  odwołania  poinformować zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

9.  W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

 

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego,  także  wobec  postanowień  SIWZ  w  terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej, 

 

3) odwołanie wobec czynności innych niż opisane w pkt 1 i 2, w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto   
lub   przy   zachowaniu  należytej   staranności  można   było   powziąć   wiadomość  o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, 

 

4) jeżeli Zamawiający nie opublikował   ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku 
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do 
złożenia oferty w ramach dynamicznego sytemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie 
później niż w terminie: 

 

a)  15 dni od  dnia zamieszczenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o  udzieleniu 
zamówienia,  a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia 
z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem, 

b)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych  ogłoszenia  o  udzieleniu  zamówienia  albo  zamieścił  w  Biuletynie  Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia, które nie  zawiera uzasadnienia udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 

 
10. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczania Prezesowi 

Izby. 
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
 

XIX.   OMYŁKI RACHUNKOWE 
 

1.  Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Zamawiający poprawi w ofercie: 
1)  oczywiste omyłki pisarskie, 
2)  oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
2. Oferta  Wykonawcy zostanie  odrzucona,  jeżeli  Wykonawca w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia 

zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy. 
 

3. Przez oczywiste omyłki pisarskie należy rozumieć – bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, 
np.: 

 
1)  widoczną mylną pisownię wyrazu, 
2)  ewidentny błąd gramatyczny, 
3)  niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 
4)  ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada. 

 
4. Przez oczywiste omyłki rachunkowe należy rozumieć – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach 

np.: 
1)  błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, 
2)  błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, 
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3)  błędny  wynik  działania  matematycznego  wynikającego  z  dodawania,  odejmowania,  mnożenia, dzielenia. 
 

 
XX. ZAŁĄCZNIKI: 

 
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

 
1)  formularz ofertowy, 
2)  oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy, 
3)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 Ustawy, 
4)  projekt umowy, 
5)  zestawienie dostaw powierzonych podwykonawcom. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę węgla opałowego” 
 
 
 
 

Dane Wykonawcy: Nazwa:……………………………………………………………………..,Adres………………… 
Tel:……………………………………Fax:……………………… 
 
Adres ………………………………………………………………………………………………………… 
 
mail:………………………………………. 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.” Dostawę węgla opałowego”  
 
za  n/w  cenę 1 tony opału określonego w SIWZ  

 
1.  Cena ekogroszku za 1 tonę wynosi:   zł netto (słownie: …………………………………..plus podatek VAT w wysokości  
…..%*, co daje cenę brutto ………………...zł (słownie …………………………………………………………). 
     * wysokość  % podatku VAT  należy określić na dzień składania oferty 
2. Jednocześnie oświadczamy, że: 
1)   zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty; 
 

2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
 

3)   dostawę  objętą  zamówieniem  zamierzamy  wykonać  sami/zlecić   podwykonawcy*  w zakresie 
jak w załączniku nr           do oferty; 

 

4)  oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, 
w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 

5) udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy; 
 

6) oferta została złożona na ____stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr       do nr___. 
 

3. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
 

1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
3. ……………………………………………. 
4. ……………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
  
     

(Miejsce, data) (pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 

 
 

............................................. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 

...................................................... 
(miejscowość, data) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
 
 
 

Na podstawie art. 44 Ustawy, w związku z postępowaniem o nr ZSP-Ż.3950.2.2012 
 

„Dostawa  węgla opałowego”  oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, spełniamy warunki dotyczące: 
 
 

1.   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 
 

2.   posiadania wiedzy i doświadczenia, 
 

3.   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
 

4.   sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................................................. 
 podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
 
 
 

W związku z postępowaniem o nr ZSP-Ż.3950.2.2012 w trybie przetargu nieograniczonego pn.  
„Dostawa węgla opałowego”   oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy. 

 
 
  

(Miejsce i data    (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej) 
 
 

„Art.  24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
1)   wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 

stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
2)   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 przez likwidację majątku upadłego; 

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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; 

4)   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 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 mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5)   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 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 mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6)   spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 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 mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 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 mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 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 mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9)   podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  zamówienia,  na  podstawie  przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.” 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

     (Pieczęć Wykonawcy) 

 
PROJEKT UMOWY 

NA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA ZADANIE PN „DOSTAWA WĘGLA OPAŁOWEGO” 

 
 

 
Umowa Nr   /11 

 
 

W dniu                     2012 r. w Żernicy, pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy  
44-144 Żernica ul. Leopolda Miki 37,     NIP:969 134 77 44, REGON: 278138378 reprezentowanym przez  
mgr Beatę Nawrath  -  dyrektora 

 
 

zwanym dalej Zamawiającym, 
 
przy kontrasygnacie głównej księgowej. 

 
 

a firmą:    z siedzibą w     
(nazwa Wykonawcy)  (dane teleadresowe) 

 
województwo                               , 

 
zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez: 

 

1.                                                   
 

2.                                                   
           (imiona, nazwiska, stanowiska osób uprawnionych) 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

 
§ 1 

 
Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą  
„Dostawa węgla opałowego”, znak sprawy ZSP-Ż-3950.2.2012   

 
§ 2 

 
1.Przedmiotem umowy jest dostawa węgla – ekogroszku  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy   

w szacowanej ilości do 200 ton,  zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy oraz na warunkach określonych w SIWZ  

i w niniejszej umowie. 

Węgiel powinien spełniać następujące wymogi: 

       Parametry techniczne 

-    Typ węgla  - 31.2 do 32.2 
-    Granulat  - 5-25 mm 
-    Klasa  - 27/08/08 
-    Sortyment          -  ekogroszek 
 

              Parametry jakościowe: 
Wartość opałowa Qr

i MJ/kg 26,0 – 28,0 
Zawartość popiołu Ar % do  8 
Zawartość siarki Sr

t % do 0,8 
Zawartość wilgoci Wr

t % < 11 
Zanieczyszczenia organiczne mg/m3 < 50 
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§ 3 
 
 

1. Strony ustalają, że dostawy opału odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego  

w oparciu o zamówienia telefoniczne-faksowe. 

2.Wykonawca zobowiązuje się  dostarczać opał w  ciągu 3 dni od  otrzymania telefonicznego-faksowego 

zamówienia. 

3.Zamawiajacy zobowiązuje się do przyjęcia jednorazowej dostawy w  i l o ś c i  do 1 0 - 1 5 ton opału. Dostawy mogą 

być realizowane w dni robocze w godzinach 7.00:10.00 lub 18.00 : 22.00 

4..Dostawy realizowane będą samochodami samowyładowczymi Wykonawcy. Koszty związane z załadunkiem i 

wyładunkiem ponosi Wykonawca.     

5. Cena jednostkowa opału  netto przez okres trwania umowy nie ulegnie wzrostowi. 
 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości, certyfikat lub atest potwierdzający, że 
dostarczony opał spełnia w.w. wymagania. 
 
7. Do każdej dostawy należy sporządzić protokół odbiorczy. 
 
8. Podczas odbioru węgla w obecności kierowcy Wykonawcy i osoby upoważnionej przez Zamawiającego zostaną pobrane 
3 próbki kontrolne do zaplombowanych worków  celem sprawdzenia jego parametrów jakościowych – wartości opałowej, 
popiołu, zawartości siarki i wilgoci. Jedna próbka zostaje u Wykonawcy, a dwie u Zamawiającego z czego jedna stanowi  
próbę rozjemczą.  Numery plomb worków wpisuje się w protokół odbioru węgla. 
 

 
§ 4 

 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności parametrów dostarczonego węgla z parametrami 
wymaganymi. W takim wypadku próbka do oceny jakości węgla – rozjemcza, zostanie przekazana do laboratorium 
wskazanego przez Zamawiającego.  

2. W przypadku stwierdzenia parametrów jakościowych odbiegających od parametrów określonych w niniejszej 
umowie, Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnej reklamacji Wykonawcy, który udzieli odpowiedzi na nią w 
ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie  za uznaną w całości zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.  

3. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad oraz pokrycia 
wartości poniesionej szkody spowodowanej użyciem towaru wadliwego, do wysokości udokumentowanej 
odpowiednimi rachunkami. 

4. Koszty badania jakości węgla obciążają Zamawiającego, z zastrzeżeniem przypadku stwierdzenia niezgodności 
parametrów węgla dostarczonego z parametrami wymaganymi. Wtedy Wykonawca pokryje koszty badania 
laboratoryjnego. 
5. Każda ze stron może przeprowadzić badania jakościowe opału na swój koszt. 

 

 
  § 5 

 

 

Na żądanie Zamawiającego każda dostawa może być poddana ponownemu ważeniu w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niezgodności (waga węgla faktycznie dostarczonego 
jest  inna niż wskazana na fakturze) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty faktury i wskazania w niej 
wielkości faktycznych.  
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§ 6 
 

1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne 
w następujących przypadkach i wysokościach: 

 

1)Wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu 0,5 % kary umownej wartości brutto obliczonej z kwoty 
należnej za 100t. zakupionego opału,  za każdy dzień zwłoki w dostawie opału. 

 

2)Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 
obliczonej z kwoty należnej za 200t. zakupionego opału, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

 

3)Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto o obliczonej 
z kwoty należnej za 200t. zakupionego opału, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Zamawiający z zastrzeżeniem § 10. 
 

 

2. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
 

§ 7 
 

Termin realizacji zamówienia: do 30 grudnia 2013r. 
 

 

 

§ 8 
 
 

1.   Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania  faktur VAT.     

 
2.   Zapłata   nastąpi   na   podstawie  przedłożonej  faktury  VAT,   przelewem  bankowym  w   terminie 

14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
 

3.   Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

4. Dane do faktury: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, 44-144 Żernica, ul. Leopolda Miki 37, 
 NIP: 969 134 77 44,  REGON: 278138378. 

 
§ 9 

 
1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać  polubownie. 

W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 
§ 10 

 
1.    Zmiana  istotnych  postanowień zawartej  umowy,  w  stosunku  do  treści  oferty  na  podstawie  której dokonano 

wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest jedynie w zakresie określonym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu 
o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
2.    Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez      

obie      strony      pod      rygorem      nieważności      i      będą      dopuszczalne      jedynie w przypadkach 
dozwolonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 2 jest nieważna. 

 



 

 

 21 

 
§ 11 

 
Nadzór nad realizacją umowy powierza się: 
   reprezentującego Wykonawcę 
 
   reprezentującą Zamawiającego. 
 

 
 
 

§ 12 
 

 
Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, z  czego  dwa  egzemplarze  otrzymuje 
Zamawiający,  a jeden Wykonawca. 
 
 
 
 

 

Zamawiający  Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Załącznik Nr 5 
 
 
 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE  DOSTAW POWIERZANYCH PODWYKONAWCOM 
 
 
 
 
 
 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZSP-Ż-3950.2.2012 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Dostawa węgla opałowego”, oświadczamy, że zamierzamy 
powierzyć podwykonawcy następujący zakres zamówienia: 

 
 

Lp. Określenie zakresu dostawy 

 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 

 
 
 
 

(Miejsce, data)  (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga! 
 

Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć dostaw podwykonawcy, w treści załącznika „Określenie zakresu 
dostawy” wpisuje  „NIE DOTYCZY”. 
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