Zespół Szkół w Mieście Obrzycko

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
na

„Dostawa miału węglowego
do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko”

ZATWIERDZONO
Dyrektor szkoły

19.02.2014 /-/ Alicja Kuska-Bartoszak

data i podpis Kierownika Zamawiającego

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Zespół Szkół w Mieście Obrzycko, Plac Lipowy 12, 64-520 Obrzycko
REGON 639640472, NIP 787-18-40-847
Adres do korespondencji: Zespół Szkół w Mieście Obrzycko, Plac Lipowy 12,
64-520 Obrzycko, tel.61 2913129, fax 61 2913129, strona internetowa: www.zsobrzycko.pl
e-mail: dyrektor@zsobrzycko.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz.759 z póź. zm.).
W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego wraz z transportem o wartości opałowej
minimalnej:
MIAŁ z węgla kamiennego (ilość 45 ton)
a) wartość opałowa - minimum 23000 KJ/kg
b) zawartość popiołu - maksimum 18 %
c) zawartość siarki - maksimum 0,6 %
d) ziarnistość -od 20-6 mm
e) wilgotność-maksimum 10 %
3.2. Kody CPV 09111210-5
4. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6. Informacja o ofercie wariantowe j.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Umowa ramowa.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
8. Dynamiczny system zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
9.Termin wykonania zamówienia.
Data rozpoczęcia 20.03.2014 r.
Data zakończenia 31.30.2014 r.
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
10.1. Warunki formalne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1
ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
W tym celu Wykonawcy winni potwierdzić i udokumentować, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
b)posiadają wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
10.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy
złożonej oferty, przy zastosowaniu kryterium „spełnia”, „nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia postawione warunki udziału w postępowaniu.
Oferta spełniająca wymagania otrzyma ocenę „spełnia”, natomiast oferta niespełniająca postawionych
wymagań otrzyma ocenę „nie spełnia” i zostanie odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył zostanie
wykluczony z postępowania.
10.3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzieleniu zamówienia Wykonawcę w przypadkach
określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych szczegółowo w niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem postanowień art.26 ust.3 ustawy.
Zamawiający o wykluczeniu z postępowania powiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali
wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10.4. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. a ustawy Pzp.
Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert z podaniem podstaw
faktycznych i prawnych.
11. Wykaz oś wiadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia udziału w postępowaniu.
11.1.Formularz ofertowy z wykorzystaniem załączonego wzoru – Załącznik nr 1
11.2.Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2.
11.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
w art.24 ust.1 i 2 Ustawy – zgodnie z Załącznikie m nr 3
11.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 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.
11.5. Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykona ne oraz z załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. poświadczenia, referencje).

Należy udokumentować wykonanie co najmniej jednej dostawy o charakterze i złożoności porównywalnej
z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość ceny ofertowej brutto - wg Załącznika nr 4
11.6. Wykaz podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w części wykonywania
zamówienia - wg Załącznika nr 5
11.7. Oświadczenia z art.26 ust.2 ustawy pzp o grupie kapitałowej- wg wzoru - Załącznik nr 6
11.8. Certyfikat jakości – należy przedstawić certyfikat jakości miału, który musi
posiadać minimalne wartości opałowe podane w SIWZ -oświadczenie wg Załącznika nr 7
11.9. Zaakceptowany wzór umowy wg Załącznika nr 8
11.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 11.4. SIWZ , składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio , że :
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
11.11. W przypadku gdy Wykonawca polega 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, musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
W/w zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy
ubiegającego się o zamówienie odpowiedniego zasobu-wskazywać zakres dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu, okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, prze z
wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego
udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówie nia (tj. wiedza i doświadczenie),
taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu
zamówienia. Powyższe uczestnictwo może odbywać się w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci
( np. jako podwykonawca).
11.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na
każdej stronie przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są:
12.1 Wykazać i udokumentować, że łącznie spełniają warunki określające ich potencjał techniczny.
12.2. Każdy z Wykonawców musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz że posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie prac powierzonych
mu do wykonania.
12.3. Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.4. Dokument ustanawiający pełnomocnika, w postaci stosownego upoważnienia, winien zostać załączony
do oferty. Wymaga się złożenia dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii
pełnomocnictwa.
12.5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywa ła wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
12.6.Wykonawcy składający wspólną ofertę są solidarnie odpowiedzialni za wykonanie
przedmiotu zamówienia oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12.7.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem
reprezentującym Wykonawców.
12.8. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy zobowiązani będą
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
12.9.Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w powyższym pkt.12.1-12.8.
13. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz tryb przekazywania
oświadczeń lub dokume ntów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumie wania się
z wykonawcami.
13.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski,
zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub e- maila uważa się za złożone
w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu do ich wniesienia i została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Dopuszczenie korespondencji w formie innej niż pisemna nie dotyczy
ofert, które muszą być składane w formie pisemnej.
Adres kontaktowy:
Zespół Szkół w Mieście Obrzycko
ul. Plac Lipowy 12 64-520 Obrzycko
e-mail: dyrektor@zsobrzycko.pl
godziny urzędowania: 7.00-15.00
13.2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Alicja Kuska-Bartoszak - dyrektor szkoły tel. 61 29 13 129

13.3. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca może zwrócić się
do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnienia, jednak nie
później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert-pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawnienia źródeł zapytania
oraz zamieszcza na stronie internetowej www. zsobrzycko.pl.
13.4. Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia, oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.
14. Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca przystępujący do postępowania nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.
15. Termin związania ofertą:
Wykonawca, składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
16. Opis sposobu przygotowania oferty:
16.1 .Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi niniejszą
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) a także z każdą modyfikacją SIWZ wydaną w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
16.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie lub czytelnym pismem
ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem) oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
16.3. Oferta Wykonawcy winna spełnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ, a także
zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami do SIWZ stanowiącymi integralną część składanej oferty
zostanie wypełniony przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, bez dokonywania
w nich jakichkolwiek zmian.
16.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy kopie dokumentów, muszą być one potwierdzone na każdej
stronie dokumentu „za zgodność z oryginałem ” przez osobę uprawnioną do podpisania oferty
16.5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę, sam lub jako uczestnik
oferty wspólnej. Złożenie większej liczby ofert lub ofert zawierających alternatywne rozwiązania lub też
partycypowanie w więcej niż jednej ofercie spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Wykonawcę.

16.6. Wszystkie strony oferty, w tym załączniki, winny być spięte w sposób trwały, zapobiegający
możliwości jej dekompletacji. Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron oferty.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki, muszą być podpisane przez osobę
upoważnioną do podpisania oferty.
16.7. Upoważnienie do podpisywania ofert powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych
załączonych dokumentów.
16.8. Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej
w stanie nienaruszonym. Koperta powinna być zaadresowana na adres zamawiającego następująco:
Zespół Szkół w Mieście Obrzycko
ul. Plac Lipowy 12
64-520 Obrzycko
„Oferta na realizację zadania „Dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko”
Nie otwierać przed 06.03.2014 r. o godz. 1000 ”
16.9.Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną przez siebie ofertę w przypadku pisemnego
poinformowania zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub jej wycofaniu, przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie musi być złożone wg takich samych zasad
jak składanie ofert w kopercie odpowiednio oznakowanej i opisanej jako „Zmiana” lub „Wycofanie”.
16.10.W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych
w ofercie informacji nie mogą zostać ujawnione innym uczestnikom postępo wania poprzez wydzielenie ich
w sposób widoczny i nie budzący wątpliwości, z adnotacją „Nie ujawniać –Tajemnica przedsiębiorstwa”.
16.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości do jej prawdziwości.
16.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.
17. Miejsce oraz termin składania i otwierania ofe rt.
17.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko
w sekretariacie szkoły w terminie do 06 marca 2014 r. do godz. 930 .
17.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06 marca 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego
w gabinecie dyrektora.
17.3. Bezpośrednio przed otwarciem zostanie podana zebranym Wykonawcom informacja o kwocie,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Podczas otwarcia ofert
przekazane zostaną Wykonawcom uczestniczącym w procedurze następujące informacje: nazwa i siedziba
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena ofertowa netto i brutto, termin wykonania zamówienia.
17.5. Powyższe informacje przekazane zostaną Wykonawcom, którzy byli nieobecni podczas procedury
otwarcia ofert, na ich wniosek.

17.6. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
18. Opis sposobu obliczenia ceny.
18.1 Cena ofertowa określona przez Wykonawcę jest ceną zawierającą wszystkie koszty i składniki
określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz inne składniki skalkulowane przez Wykonawcę, konieczne
do należytego i zgodnego z obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferty
uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ.
Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom chyba,
że potrzeba zmiany lub korekty wynikała będzie ze zmiany przepisów prawa.
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
18.2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
19. Opis kryte riów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podanie m
znaczenia tych kryte riów i sposobu oceny ofert.
19.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: cena 100%
19.2.Punkty przyznane za podane w pkt.19.1. kryteria będą liczone według następującego wzoru:
Oferowana wartość brutto oferty (cena) - 100 %
Kryterium wartość brutto oferty (cena) - (im niższą wartość brutto zaoferuje Wykonawca tym większą ilość
punktów otrzyma):
Najniższa oferowana wartość brutto
Wartość Punktowa = ----------------------------------------------------- x 100 %
Wartość brutto badanej oferty
Zamawiający dokona wyboru oferty która uzyska największą ilość punktów. Wykonawca w kryterium
ocena może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
19.3.Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów za cenę.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę
z najniższą ceną za realizację zamówienia.
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w s prawie zamówienia publicznego.
20.1 Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
- Wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację
przyznaną Wykonawcom w kryterium „cena” i łączną punktację.
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.

20.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje
zawarte w pkt.20.1.1.w siedzibie Zamawiającego, na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na stronie
internetowej Zamawiającego - Zespół Szkół w Mieście Obrzycko: www.zsobrzycko.pl
20.3.Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania
umowy.
20.4. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie określonym w art. 94 ust.1 i 2 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.
20.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zmówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
20.6. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy na warunkach
wynikających z postanowień zawartych w niniejszej SIWZ.
21. Wymagania dotyczące zabe zpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy
22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawie ranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
22.1. Zgodnie z art.139 oraz 140 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
w formie pisemnej, wg załączonego wzoru załącznik nr 8.
22.2. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy Pzp nie stanowią
inaczej.
22.3. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej.
22.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
22.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
22.6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
23. Pouczenie o środkach ochrony prawne j przysługujących w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
24. Postanowienia końcowe.
24.1. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotowego zamówienia public znego dokonywane
będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

24.2.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
W żadnym przypadku koszty te nie obciążają Zamawiającego z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy Pzp.
24.3. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych
w art.93 ustawy Pzp.
O unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert oraz tych, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia
postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się
o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego sa mego
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
24.4. Zasady udostępniania dokumentów:
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów.
- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty.
24.5. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
24.6. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonywania zamówienia.
Załączniki nr 1 – 8 stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Obrzycko,19.02.2014r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko
Alicja Kuska-Bartoszak /-/

Załącznik nr 1 SIWZ

......................................
pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający - Zespół Szkół w Mieście Obrzycko, Plac Lipowy 12, 64-520 Obrzycko

1.Dane Wykonawcy/ów/ : Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ów/
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Zarejestrowany adres Wykonawcy/ów/ : Adres Wykonawcy/ów/ do korespondencji
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Telefon/ kierunkowy/ ……………………… fax ………………………………….
Regon …………………….. NIP ………………………………………
Nr rachunku bankowego i nazwa banku
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Pełnomocnik…………………………………………………………………………………………………..
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę miału węglowego

do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko”

2.Oferujemy wykonanie dostaw będących przedmiotem zamówienia za cenę ryczałtową netto .................zł
słownie...................................................................................................brutto / łącznie z podatkiem VAT/
............................zł słownie...............................................................................................................................

L.p

Nazwa
towaru

2

Miał

Ilość w
tonach

Cena netto
za tonę
w zł

Podatek
VAT

Cena
brutto za
tonę w zł

Wartość
netto

Podatek
VAT

Wartość
brutto

45

3. Termin wykonania zamówienia :data rozpoczęcia:………………… data zakończenia:……………………

4. Warunki płatności - zgodnie z zapisami przedstawionymi w projekcie umowy.
5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i warunki w niej
zawarte przyjmujemy bez zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
przygotowania oferty.
6.Oświadczamy, że uważamy się związani

niniejszą ofertą

przez okres 30 dni od upływu terminu

na składanie ofert.
7.Oświadczamy,że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8.Wskazujemy część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
9.Oświadczamy, że następujące informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane, w szczególności
uczestnikom postępowania.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………..
10. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.
11.Załączniki do niniejszej oferty
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

……..…………………………..
Miejscowość i data

…………………………………….
Podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 2 SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART.22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Nazwa Wykonawcy : ………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy. …………………………………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne p.n.

„Dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko”
zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2010 r.
Nr 113,poz. 759 z późn. zmianami / o ś w i a d c z a m , że spełniam 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.
Oświadczam , że zapoznałem się z treścią art. 233

§ 1 oraz 297

§ 1 Kodeksu karnego

i własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość złożonego oświadczenia.

…………………………………

……………………………

.
(miejscowość, data)

(podpis)

Załącznik nr 3 SIWZ

OŚWIAD C ZEN IEO BR AKU POD STA W D O WYK LUC ZEN IA
ZGODNIE Z ART. 24 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………….

Adres Wykonawcy …………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r / Dz.U. z 2010r nr 223, poz.759 z późn. zmianami / w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na :

„Dostawę miału węglowego do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko”

Oświadczam , że zapoznałem się z treścią art.233 § 1 oraz art. 297 § 1 Kodeksu karnego
i własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość złożonego oświadczenia.

………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………
(podpis)

Załącznik nr 4 SIWZ

......................................
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT DOSTAW

L.p

Nazwa i rodzaj
przedmi otu
zamówienia oraz
miejsce wykonani a

Nazwa i adres
zamawiająceg o

Osoba do kontaktu

Nr telefonu

Czas realizacji
(należy podać daty
dzień/ miesiąc/rok)
początek

Wartość
zamówienia
zł brutto

koniec

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

……………………………………...................................

Miejscowość i data

podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Uwaga!
1. Do wykazu należy załączyć dowody potwierd zające należyte wykonanie dostaw.
2. Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie dostawy, które zostały wy konane w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem
terminu składania ofert.

Załącznik nr 5 SIWZ

......................................
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE
LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W CZĘŚCI WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................
Numer telefonu ..................................... Numer telefaxu ............................................................

L.p

Nazwa i adres firmy
(podwykonawcy)

NIP i Regon

Miejscowość i data …………………….…...

Zakres realizacji
zamówienia

Upoważniony
przedstawiciel

Podpis: .............................................................
(upoważniony przedstawiciel)

Załącznik nr 6 SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCYO PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R. O OCHRONIEKONKURENCJI
I KONSUMENTÓW (DZ.U. NR 50,POZ.331 ZE ZM.)

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko”

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................

W imieniu firmy, którą repre zentuję oświadczam, że:
1.nale żę do grupy kapitałowe j*
2.nie należę do grupy kapitałowe j*
*niepotrzebne skreślić

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowe j zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą
listę podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowe j, o której mowa w art. 24.ust. 2 pkt 5 PZP

…………………………….
(miejscowość i data)

………………………
(podpis)

Załącznik nr 7 SIWZ

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

.........................................,
miejscowość

pieczęć Wykonawcy

…………...
data

OŚWIADCZENIE
o posiadaniu aktualnych ce rtyfikatów jakości

Oświadczam, że posiadam aktualne certyfikaty jakości węgla i miału
( minimalne wartości opałowe podane w SIWZ).

........................................................................................
podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-

Załącznik nr 8 SIWZ

UMOWA ZS.271.1.2014

„Dostawa miału węglowego
do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko”
W dniu ………..2014 roku pomiędzy Zespołem Szkół w Mieście Obrzycko reprezentowanym przez
Dyrektora – Alicję Kuska-Bartoszak, zwanym dalej Zamawiającym, a ……….……………………………
…………………………………………………………………………….….…. zwanym dalej Wykonawcą,
wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)
zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.
Zamawiający, zgodnie z ceną i na warunkach ustalonych w przetargu ……………./2014 nabywa,
a Wykonawca zobowiązuje do dostarczenia przedmiotu umowy, tj.:
- miału energetycznego o parametrach 23/18/06 w ilości 45 ton.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru, o którym mowa w § 1.
Towar winien odpowiadać jakości zgodnie z Polskimi Normami. W przypadku reklamacji Zamawiającego
co do jakości i ilości dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia
brakującego towaru, lub wymiany na wolny od wad. Koszty wymiany towaru obciążą Wykonawcę.
2. Za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialna jest Alicja Kuska-Bartoszak.
3. Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o dacie i godzinie ważenia dostarczonego miału.
Przedstawiciel Zamawiającego potwierdza swoim podpisem ilość na kwicie.

Wykonawca powinien posiadać potwierdzenie odbioru iału wg ilości wynikającej z dokumentu
przewozowego oraz jakości, podpisane przez Alicję Kuska-Bartoszak lub inną osobę upoważnioną przez
Zamawiającego.
4. Towar wymieniony w § 1 będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie w terminach od 20.03.2014r.
do 31.03.2014r. określonych w SIWZ
5. Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego,
Wykonawca będzie dostarczał towar własnym środkiem transportu w terminie do 31 marca 2014r. Koszty
transportu ponosi Wykonawca.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający prowadzi postępowanie reklamacyjne.
Wymiana zareklamowanego towaru nastąpi w ciągu 24 godzin od zgłoszenia pisemnego przesłanego faxem
lub e-mail. Termin zapłaty za dostarczone towary zostaje wydłużony o okres postępowania reklamacyjnego.
§ 3.
1. Za odebrany przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę ryczałtową
brutto ustaloną zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynoszącą:
…………..zł za 1 tonę miału energetycznego
2. Kwota wymieniona w ust.1. zawiera wszystkie koszty związane z realizacją dostawy tj.:
1) wartość towaru określonego w przedmiocie zamówienia,
2) podatek VAT,
3) wszystkie podatki i opłaty,
4) załadunek,
5) koszty transportu do siedziby Zamawiającego,
6) rozładunek,
7) inne nie wymienione koszty wpływające na ostateczną cenę.
§ 4.
1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od daty dostarczenia opału do
Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 14 dni licząc od daty jej potwierdzonego
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego.
4.Należność za wykonaną dostawę zostanie uiszczona przelewem z konta Zamawiającego
na konto Wykonawcy w …………………………………nr …………………………………
5. Za datę zapłaty strony ustaliły dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
6. Za zwłokę w realizacji zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

7. Wszelkie należności wynikające z niniejszej umowy (należność główna, odszkodowania i inne) objęte są
zakazem cesji i jako takie nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego – zakaz
ten obowiązuje także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.
§ 5.
Zamówienie wynikające z niniejszej umowy realizowane będzie w okresie od 20.03.2014r do 31.03.2014r.
§ 6.
Ceny jednostkowe podane w ofercie nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy.
§ 7.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0.5% wartości zamówienia za każdy dzień
zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w wysokości
0.4% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości
10% wartości przedmiotu umowy za wyjątkiem § 9 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej
wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody.
5. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych.
§ 8.
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w drodze
aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając Ustawy o zamówieniach publicznych, pod rygorem nieważności
takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§ 9.
Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od po wzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
§ 10.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla Wykonawcy i dwie
dla Zamawiającego.

Zamawiający
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