
Numer sprawy: 1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

na dostawę miału węglowego

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Szprotawski Zarząd  Nieruchomościami  „Chrobry” Sp. z o.o.
Ul. Chrobrego 15
67-300 Szprotawa
E-mail: sznchrobry@interia.pl  
Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00
Telefon:  68 3763356;  fax 68 3763356  

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej
powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39 - 46 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z 
późniejszymi zmianami ). 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. 
 poz. 907 z późniejszymi zmianami ). 
    2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z p. zm.),  
    3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013r. poz. 1692) ,  
     
III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa węgla kamiennego energetycznego: sortyment -
      miał o symbolu M II;  uziarnnienie: 20-0 mm;  typ: 31.2 lub 32.1;  
      klasy  23/18/08 (wartość opałowa min 23 MJ/kg, zawartość popiołu max 18% i siarki  
      max  0,8%)  ilość 2800 Mg.
1.2 Miejsce dostawy: kotłownia osiedlowa w Szprotawie przy ul. Sobieskiego nr 75.
1.3 Dostawy mogą odbywać się:
      - transportem drogowym bezpośrednio na plac składowy,
 - transportem kolejowym na stację Szprotawa tory ogólne i następnie transportem
   samochodowym z bocznicy kolejowej na plac składowy (odległość około 3 km).
1.4 Miał węglowy musi pochodzić bezpośrednio z kopalni i nie może być przetwarzany.
1.5 Kod CPV



      Węgiel kamienny;  kod 09111210

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom transport miału.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust 1 pkt 7.

7. Będący przedmiotem zamówienia węgiel kamienny energetyczny w asortymencie miał 
węglowy jest zwolniony od akcyzy zgodnie z art. 31a ust. 2 lub art. 31a ust. 1 pkt 1 Ustawy z 
dnia 06 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 108 z 2008r. poz. 626, z późniejszymi 
zmianami).
Zamawiający występuje w zamówieniu jako Zakład Energochłonny art. 31a ust. 2 pkt 8 w/w. 
Ustawy.

8. Wymagania stawiane Wykonawcy:

   8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
         jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
   8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
   8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
         zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.   
   8.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 
IV. Termin wykonania zamówienia
  
Zamówienie należy zrealizować sukcesywnie w okresie 18.01.2016 - 31.12.2016 r. zgodnie 
z poniższym harmonogramem:

miesiąc dostawy klasa 23 (Mg)

styczeń 100
luty 350

marzec 300
wrzesień 400

październik 500
listopad 650
grudzień 500
Razem 2800

V.  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny
spełnienia tych warunków



1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia;
  - zrealizowali minimum 3 dostawy węgla w okresie ostatnich 3 lat o wartości nie mniejszej niż 
    1.100 tys. PLN (brutto) każda;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
   - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 200 tys. PLN
     pozwalające  wykonać zamówienie, szczególnie w początkowym okresie zanim nastąpi 
     płatność za pierwsze dostawy, 
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
  - nie zalegają z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne, 
  - nie byli karani w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-9 ustawy pzp, 

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych opisanych w pkt 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia 
uczciwej konkurencji.
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień 
publicznych.
2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili 
się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 
3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji 
3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
3.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny 
3.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki,
3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego
- spełnia/niespełna.



VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

   A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 
   A.2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 
   
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień 
publicznych składa następujące dokumenty:
 
  B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.  
  B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.  
  B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  
  B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  
  B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Informację z KRK w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, przedkładają wykonawcy 
zaliczeni do podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzial-
ności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz.1661) 
  B.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 
Prawa zamówień publicznych.    

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 
  C.1) Wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym 
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z 
dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.  

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące 
dokumenty:   
   D.1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 



terminu składania ofert.  
   D.2) Dowód wniesienia wadium 

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.5) składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

  E.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.4) składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

  -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je
dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

F.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - pełnomocnictwo do 
reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
przedstawione w formie oryginału albo potwierdzone przez notariusza

F.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B.1, B.3 - B.5 dla każdego
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
          
G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

G.1) Dokumenty wymienione w pkt: A1, A2, B6, C1 należy złożyć w formie oryginałów, 
pozostałe dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za 
zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 
"za zgodność z oryginałem".

G.2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę 

VII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do



porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. 
Pytania muszą być skierowane na adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej siwz. 
  
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr podany w pkt. I 
niniejszej siwz. 
  
3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej podany w pkt. I niniejszej siwz. 

4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną

5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko Kierownik  Działu Energetyki Cieplnej  
imię i nazwisko Bodakowski Józef 
tel. 68 376 27 90 
fax. 68 376 33 56
w terminach poniedziałek - piątek w godz. pomiędzy 9:00 a 14:00.

6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub 
drogą elektroniczną jest:
stanowisko sekretarka  
imię i nazwisko Małgorzata Suchan 
tel. 68 376 33 56 
fax. 68 376 33 56 
w terminach poniedziałek - piątek w godz. pomiędzy 7:00 a 14:00 

7. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 
dni przed upływem terminu składania ofert. 
 
8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
 
9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania.
 
10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z 
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.

12. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu 
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z 



modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 25.000 PLN.

3. Wykonawca wnosi wadium:

3.1) w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego w Banku  PKO BP S.A. O/Szprotawa 
nr 67 1020 5460 0000 5302 0045 7291 w terminie do  21.12.2015 r. 

lub w jednej z poniżej podanych form: 
3.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3.3) gwarancjach bankowych, 
3.4) gwarancjach ubezpieczeniowych 
3.5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) 

Wadium wymienione w pkt 3.2 – 3.5 należy przekazać wraz z ofertą przed upływem terminu 
składania ofert. 
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 
rachunku zamawiającego. 

IX. Termin związania ofertą

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

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 19.02.2016r.

Zamawiający może tylko raz na co najmniej 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

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 



dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ 
partnerów - należy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań  
  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa 
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 
umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.  

C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 
Oznakowanie koperty z ofertą: OFERTA - WĘGIEL

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty  należy  składać  do  dnia:  22.12.2015r.  do  godz.  12:00 w  siedzibie  zamawiającego:  
Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp.z o.o  ul. Chrobrego 15  67-300 Szprotawa,
piętro I -  pokój nr 3 – Sekretariat.

Oferty zostaną otwarte dnia: 22.12.2015r.o godz.12:05 w siedzibie zamawiającego Szprotawski
Zarząd Nieruchomościami  „Chrobry” Sp. z o.o  ul. Chrobrego 15  57-300 Szprotawa ,pokój nr 3.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.  Cena ofertowa:
  
   Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT .  
   Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
   Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
   Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
  



   Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Formularzu cenowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie 
tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego".

2. Cena umowna:

   Po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą cena może ulegać zmianie w zależności od 
zmian ceny miału w spółkach: Kompanii Węglowej S.A i Katowickim Holdingu Węglowym S.A. 
na podstawie opublikowanych  cenników węgla w asortymencie miał węglowy  na  stronach  
internetowych  w/w spółek.
z uwzględnieniem terminów przyjętych w § 3 projektu umowy (zał. nr 4 siwz), według formuły:

C = Co * W

C –  Nowa cena miału (po podwyżce lub obniżce w spółce węglowej)
Co – Cena ofertowa miału bez kosztów transportu (z formularza cenowego)
W –  Wskaźnik zmiany ceny dla określonego rodzaju i typu miału, jego wartości opałowej oraz
        rodzaju stosowanego transportu (samochodami lub koleją) wyliczony według wzoru:

        W = [ C2K / C1K  + C2H / C1H  ] * 0,5

C1K – cena miału w Kompanii Węglowej na dzień składania ofert
C1H – cena miału w Katowickim Holdingu Węglowym na dzień składania ofert
C2K – cena miału w Kompanii Węglowej na dzień po podpisania umowy
C2H – cena miału w Katowickim Holdingu Węglowym na dzień po podpisania umowy

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
1.4. wniesiono poprawnie wadium,

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Nazwa kryterium Waga
Cena 100 %
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,  

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 



zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do 
podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając:
a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert.
b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
a)zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
    ogłoszeń,  
b)zamieszczone na stronach internetowej: www.chrobry-szprotawa.pl,
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
     - podając uzasadnienie faktyczne i prawne
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie podpisania umowy 
Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej
umowy

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Szczegóły ochrony określone są w art.179 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych w 
Dziale VI - Środki ochrony prawnej. 

XVIII. Postanowienia końcowe

1.  Uczestnicy  postępowania  mają  prawo wglądu  do treści  protokołu  postępowania,  ofert  od
chwili  ich  otwarcia  w  trakcie  prowadzonego  postępowania  z  wyjątkiem  dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących
tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji
zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 



2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
   - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
   - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
   - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
     dokumenty 
   - zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,40 zł
   - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego
      urzędowania. 
    
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
    publicznych oraz Kodeks cywilny.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Formularz oferty
2. Formularz cenowy
3. Oświadczenie z art.22 ust.1
4. Projekt umowy
5. Wykaz dostaw

Szprotawa dn. 03. 11 2015 r.

___________________________
     Kierownik Zamawiającego



Załącznik Nr 1 do SIWZ
Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa………………………………………
Siedziba…………………………………….
Nr tel/fax……………………………………
NIP…………………………………………
REGON…………………………………….

OFERTA

                                                                                            
                                                                                         Szprotawski  Zarząd Nieruchomościami

     „ Chrobry ‘ Sp. z o.o    
         Ul. Chrobrego 15
        67-300 Szprotawa

Odpowiadając  na  zaproszenie  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego zgodnie z wymogami określonymi w

SIWZ:

1. Oferujemy dostawę (łącznie z transportem) 2.800 ton miału węglowego MII typ ............:

za cenę brutto ……..............zł słownie .…………. ...............................................................
      w tym podatek VAT …… % w kwocie……................zł: 

2. Powyższe ceny stosownie do SIWZ w rozdz. XII  pkt 2 mogą ulec zmianie o 
współczynnik zmiany ceny wyliczony w oparciu o cenniki Kompanii Węglowej S.A i 
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A..

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
przyjmujemy warunki w niej zawarte.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
SIWZ, tj. do dnia 19.02.2016 r.

5. Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy:
      ……………………………………………………………..
…………………………………

6. Wadium o wartości 25.000 zł wnieśliśmy w dniu …………..... w formie ………….
………………………………………………………………………………………..



7. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do jej zawarcia w miejscu 
i terminie wskazanym przez zamawiającego.

8. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

9. Zastrzeżenia wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 
udostępnione:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..
( uprawomocnieni przedstawiciele wykonawcy )

…………………………….. dnia ……………..



Nr sprawy: 1/2015  Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy: ...............................................................

             ...............................................................

Siedziba wykonawcy: ...............................................................

...............................................................
Przedstawia zestawienie cenowe w (zł)  dostawy     miału węglowego: sortyment MII; typ 31.2

lub 32.1

Lp nazwa 
Ilość
(ton)

Cena netto
za jednostkę

Wartość
netto

VAT Wartość
brutto

1 miał węglowy kl. 23/18/08 2800

 2 transport drogowy miału 2800

 3
transport kolejowy z kosztami 
przeładunku i dowozu na plac 
składowy

2800

4

OGÓŁEM:

Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego. 

_________________________
                                       Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



                                                                                                                    Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia: dostawa miału węglowego

Data:...............................................................................................................
Nazwa wykonawcy........................................................................................
Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 
działalności zgodnie z wymogami ustawowymi, 

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24

prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje 
są zgodne z prawdą. 

                       

       ____________________________
Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy



                                    Załącznik nr 4

UMOWA

na dostawę miału węglowego

zawarta w   dniu   …………………….pomiędzy  Szprotawskim Zarządem Nieruchomościami

„Chrobry”  Sp. z o.o.  z   siedzibą w Szprotawie 67 – 300  Szprotawa, ul. B. Chrobrego 15

tel/fax:  68-376-33-56, e-mail: sekretariat@chrobry-szprotawa.pl

NIP:  924 – 177 – 56 – 87,  REGON: 978088380  zarejestrowany pod nr KRS: 0000208454

w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał  zakładowy:

2.219.740,00 zł.   reprezentowanym przez:

1. Prezesa - Sutor Kazimierza

 zwanym  dalej  Zamawiającym,  

a

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

             1. ……………………………………………

 2. ……………………………………………

zwanym dalej Dostawcą.

§ 1

1. Zamawiający udziela Dostawcy zamówienia publicznego na dostawę miału węglowego

energetycznego M II, uziarnienie od 0 - 20 mm typ 31.2 /32.1; kl. 23/18/08 (minimalna

wartość opałowa 23 MJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 18%, maksymalna zawartość

siarki 0,8%) w ilości 2800 Mg.  na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego.  

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmniejszenia  dostaw  miału  w  zależności

od warunków atmosferycznych.

§ 2

Ustala się następujące terminy dostawy:

1. Termin rozpoczęcia dostawy   -   ……………

2. Termin zakończenia dostawy  -   31.12.2016 r.

mailto:sekretariat@chrobry-szprotawa.pl


§ 3

1. Cena jednostkowa netto 1 Mg miału węglowego wraz z kosztami transportu wynosi: 

kl.23/18/08…………..słownie:  …………………………………………………………

plus obowiązujący podatek VAT . 

2. Dopuszcza  się  możliwość  podwyższania  lub  obniżania  ceny  jednostkowej  miału

węglowego od dnia 01.03.2016 r. w zależności od zmian ceny miału w następujących

spółkach: Kompanii Węglowej S.A i Katowickim Holdingu Węglowym S.A.

3. Cena  ulega  zmianie  o  średni  współczynnik  zmiany  ceny,  wyliczony  na  podstawie

opublikowanych  cenników  węgla  w  asortymencie  miał  węglowy  na  stronach

internetowych wymienionych spółek, według formuły:

C = Co * W

C –  Nowa cena miału (po podwyżce lub obniżce w spółce węglowej)
Co – Cena ofertowa miału bez kosztów transportu (z formularza cenowego)
W  –   Wskaźnik  zmiany  ceny  dla  określonego  rodzaju  i  typu  miału,  jego  wartości
opałowej  oraz  rodzaju  stosowanego  transportu  (samochodami  lub  koleją)  wyliczony
według wzoru:

        W = [ C2K / C1K  + C2H / C1H  ] * 0,5

C1K – cena miału w Kompanii Węglowej na dzień składania ofert
C1H – cena miału w Katowickim Holdingu Węglowym na dzień składania ofert
C2K – cena miału w Kompanii Węglowej na dzień po podpisania umowy
C2H – cena miału w Katowickim Holdingu Węglowym na dzień po podpisania umowy

4. Podstawę  zmiany  ceny  stanowi  aneks  do  umowy  z  wyliczonym  współczynnikiem

i załączonymi wydrukami cenników.

5. Wartość  dostaw  miału  brutto  wraz  z  kosztami  transportu  wynosi:……………..  zł,  

słownie: …………………………………………………………………………………….

6. Należność  płatna  jest  za  każdą  dostawę  częściową  na  podstawie  faktury  VAT,

w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek Dostawcy :

Nr  …………………………………………………………

7. Podstawą  wystawienia  faktury  jest  potwierdzenie  odbioru  dostawy  miału  przez

Zamawiającego.

§ 4

1. Miał  należy  dostarczać  na  plac  magazynowy  Zamawiającego  znajdujący  się  przy

kotłowni osiedlowej w Szprotawie ul. Sobieskiego 75, w dni robocze w godz. 700 – 1500

w następujących ilościach:



miesiąc dostawy klasa 23/18/08 (Mg)

styczeń 100
luty 350
marzec 300
wrzesień 400
październik 500
listopad 650
grudzień 500

2. Ważenie  dostaw  częściowych  odbywać  się  będzie  w  obecności  przedstawiciela

Zamawiającego i Dostawcy na wadze przy ul. Rolnej w Szprotawie.

Zamawiający powiadomi Dostawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania

miału węglowego o stwierdzonych brakach ilościowych.

Dostawca  jest  zobowiązany  do  rozstrzygnięcia  prawidłowo  zgłoszonej  reklamacji

ilościowej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

W przypadku uznania reklamacji Dostawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą.

Dostawca  oświadcza,  że  jego  urządzenia  pomiarowe  posiadają  ważne  świadectwa

legalizacyjne.

3. Przy  dostawach  transportem  drogowym  należy  używać  pojazdy  o  masie  całkowitej  

do 50 ton i rozstawie osi do 13 m.

4. Do każdej  partii  dostawy miału  węglowego  Dostawca dostarczy kserokopię  dowodu

wydania  przedmiotu  umowy  przez  kopalnię,  oraz  protokół  badania  jakości  miału

węglowego (certyfikat) wystawiony przez kopalnię.

Przez partię opału rozumie się węgiel pochodzący od jednego Dostawcy, jednego typu,

jednego asortymentu w jednej klasie, przewożony za jednym dokumentem wysyłkowym.

 Nie dostarczenie dowodów wydania oraz protokółów badania spowoduje przesunięcie

terminów zapłaty faktury.  Termin zapłaty faktury będzie liczony od dnia dostarczenia

ww. dokumentów. 

5. Parametry  jakościowe  dostarczanego  miału  muszą  być  zgodne  lub  nie  gorsze

od wymagań określonych w SIWZ i umowie.

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  ponownego  badania  parametrów  jakościowych

odebranego miału  węglowego.  W przypadku  stwierdzenia  niedotrzymania  parametrów

podanych  w  dokumentach  Zamawiający  powiadomi  Dostawcę  w  terminie  do  14  dni

kalendarzowych  po  otrzymaniu  wyników  z  laboratorium.  Z  każdego  samochodu

dostarczającego  opał  zostanie  pobrana  próbka opału w obecności upoważnionej  przez

Dostawcę  osoby.  Próbkę  opału  należy  pobrać  do  trzech  worków,  w  których  zostaną

umieszczone informacje o dostawie. Worki  z próbkami zostaną oplombowane przez obie



strony.  Po  oplombowaniu  próbek  zostanie  sporządzony  protokół  pobrania  próby.

Pierwszy worek z próbką przeznaczony będzie dla Dostawcy, drugi dla Zamawiającego,

trzeci pozostanie u Zamawiającego jako próba rozjemcza. 

W  przypadku  spornych  wyników  próbek  miału  węglowego  Dostawcy

i  Zamawiającego przyjmuje się wynik z próbki opału rozjemczej.

Wynik próby rozjemczej jest ostateczny i rozstrzyga o wyniku reklamacji.

Dostawca  jest  zobowiązany  do  rozstrzygnięcia  prawidłowo  zgłoszonej  reklamacji

jakościowej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

W przypadku uznania reklamacji Dostawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą.

§ 5

W przypadkach  uzasadnionych  warunkami  pogodowymi  Zamawiający ma prawo zmienić

ilość miału w danym miesiącu w uzgodnieniu z Dostawcą.

§ 6

Za niewykonanie lub nienależyte  wykonanie  umowy,  strony mogą naliczać kary umowne

z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

1. Za niedotrzymanie parametrów jakościowych określonych w § 1 pkt 1  Dostawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną  w wysokości  20% wartości reklamowanej  partii  miału

węglowego.

2. Za  nieterminową  dostawę  miału  Dostawca  płaci  karę  umowną  w wysokości  0,03  %

za każdy dzień opóźnienia w dostawie liczonej od wartości miału określonej w § 3 pkt 5.

3. Dostawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%

wartości  miału  liczonej  od  ilości  pozostającej  do  zrealizowania  w  cenach  ustalonych

w § 3 ust.1, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności,

za które odpowiada Dostawca.

4. Zamawiający  obowiązany  jest  zapłacić  Dostawcy  karę  umowną  w  wysokości  20%

wartości  miału  liczonej  od  ilości  pozostającej  do  zrealizowania  w  cenach  ustalonych

w §  3  ust.1,  w razie  odstąpienia  przez  Dostawcę od umowy z  powodu okoliczności,

za które odpowiada Zamawiający.

5. Jeżeli  naliczone  kary  nie  pokryją  szkody  ,  strony  mogą  dochodzić  odszkodowania

uzupełniającego  do  wysokości  poniesionej  szkody  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu

Cywilnego.



6. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za zwłokę w płatności faktur.

§ 7

1. Oprócz  kary  o  której  mowa  w  §  6  ust.1  Dostawca  obniży  cenę  reklamowanego

(przebadanego) miału,  która  nie  może  być  wyższa  od  ceny  odpowiedniej  klasy  w/g

cennika obowiązującego w kopalni w dniu składania oferty, z uwzględnieniem wskaźnika

o którym mowa w § 3 ust.2 , oraz pokryje koszty badania próbek węgla.

§ 8

Inne postanowienia szczegółowe:

1. Dostawa miału realizowana jest jako węgiel energetyczny pochodzący z kopalni.

2. Miał  nie  może  pochodzić  z  przetwórstwa  lub  mieszalni  gorszych  gatunków  węgla

z  substancjami  wzbogacającymi  i  poprawiającymi  jego parametry  jakościowe,  w celu

osiągnięcia wymaganej klasy.

§ 9

Strony mogą odstąpić od postanowień niniejszej umowy, jeżeli spełnione zostaną następujące

okoliczności:

1. Ze strony Zamawiającego:

a) w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  dalsze

wykonywanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można

było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy  -  odstąpienie  od  umowy  może

prawnie  nastąpić  w  ciągu  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  tych

okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Dostawcy,

c) Dostawca nie rozpoczął dostaw będących przedmiotem zamówienia publicznego

bez  uzasadnionych  przyczyn  lub  nie  kontynuuje  dostaw  pomimo  ponagleń

ze strony Zamawiającego wysyłanych na piśmie.

d) w  przypadku  10  –  krotnego  niedotrzymania  parametrów  jakościowych  każdej

partii opału przez Dostawcę określonych w § 1 pkt 1.

2. Ze strony Dostawcy:

a) Zamawiający  zawiadomi  Dostawcę,  że  nie  będzie  mógł  spełnić  swoich

zobowiązań  umownych,  wobec  okoliczności  nieprzewidzianych  przed

ogłoszeniem przetargu.



Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności

takiego oświadczenia w innej formie i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  2  egzemplarze  dla

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Dostawcy.

      …….………………….. …….…………………..

                (Zamawiający)                          ( Dostawca)



Załącznik nr 5                
   

Nazwa wykonawcy ...............................................................................................................

Adres wykonawcy ...............................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .........................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT DOSTAW 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca 
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.

Lp. Odbiorca * Wartość Przedmiot wykonanej
dostawy

Data wykonania

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane
należycie (np. referencje). 
Dokumenty te wyraźnie powinny wskazywać, że dotyczą dostaw ujętych w wykazie.

                                                            _________________________________
                                                                                     (uprawomocnieni przedstawiciele wykonawcy)
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