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SPECYFIKACJA  

 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

Zadanie: 

 

Dostawa opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla jednostek 

organizacyjnych gminy Solec nad Wisłą 

 

 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA DOSTAWY 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych                            

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz jej aktów 

wykonawczych.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy. 

 

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień 

 (CPV): 092240000-3 

                                

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Solec nad Wisłą 

ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą 

tel./faks: (48) 3761266 

www.solec.pl     e-mail: gmina@solec.pl                                                                                              

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30, 

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  

Postępowanie oznaczone jest jako 271.19.2013 Dostawa opału na sezon grzewczy 2013/2014                    

dla jednostek organizacyjnych gminy Solec nad Wisłą. 

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe 

oznaczenie. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

a)  Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla i miału w następujących ilościach: 

                            

 

 

 

 

Wymagania jakościowe: 

1. Węgiel 

 wartość opałowa 28÷30 MJ/kg 

 zawartość siarki do 0,6 % 

 zawartość popiołu 4÷7% 

 

2. Miał węglowy  

 wartość opałowa 24÷27 MJ/kg 

 zawartość siarki do 0,6 % 

 zawartość popiołu do 8 % 

 

Lp. Rodzaj materiału opałowego Ilość (tony) 

1. Węgiel kamienny kostka 110 

2. Miał węglowy 220 

http://www.solec.pl/
mailto:gmina@solec.pl
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b)  Miejscem dostaw będą kotłownie jednostek organizacyjnych wskazane przez Zamawiającego.  

Dostawca węgla ma gwarantować jakość dostarczanego węgla, na wezwanie Zamawiającego 

Dostawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości wystawione przez producenta. 

c) Dostawy materiału opałowego będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy          

w miarę potrzeb Zamawiającego zgłoszonych Dostawcy telefonicznie lub faxem z trzydniowym 

wyprzedzeniem, transportem samochodowym. 

Przewidywane są dostawy o wielkości jednorazowo dla danej jednostki nie więcej niż 10 ton, ze względu 

na ograniczone miejsce na składowanie opału oraz dostawy oddzielnie dla każdej jednostki, jeśli będzie 

takie zapotrzebowanie. Częstotliwość dostaw oraz możliwość łączenia dostaw dla poszczególnych 

jednostek i transportu materiału samochodem o większej ładowności do kilku jednostek w jednym 

terminie uzależnione będzie od tempa zużycia opału oraz ilości posiadanego na stanie w danej kotłowni 

opału, natomiast wykonawca nie może odmówić dostawy do jednej wybranej jednostki, ze względu                

na niewielką ilość. Dostawy mają być realizowane sukcesywnie po zgłoszeniu telefonicznym/faksem 

zapotrzebowania przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

Jednostki, do których realizowane będą dostawy: 

1. Zespół Szkól Samorządowych w Pawłowicach 

2. Zespół Szkól Samorządowych w Solcu nad Wisłą 

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym 

4. Remiza  Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach 

5. Remiza ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą  

6. Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą. 

 

d) Nie przewiduje się zmiany ceny w trakcie trwania umowy. Podana cena 1 tony materiału opałowego 

winna zawierać koszty dostawy do miejsca rozładunku. 

 

3. Oferty częściowe i wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15.04.2014 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 

ustawy:  

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - na podstawie złożonego oświadczenia             

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia 
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b) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - na podstawie złożonego wykazu robót 

budowlanych przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia, 

Zamawiający wymaga, aby oferent wykazał że realizował co najmniej 1 zamówienie o wartości 

minimum 100 tysięcy złotych dla tego samego zamawiającego, wykonane w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie oraz załączył dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane należycie 

c) Potencjał techniczny 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - na podstawie złożonego oświadczenia             

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia 

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - na podstawie złożonego oświadczenia             

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia, 

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - na podstawie złożonego oświadczenia             

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia 

 

W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z 

jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,                 

a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt. 1.  

 Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów przez zastosowanie formuły: spełnia/nie 

spełnia.  

 

VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22. ust.1 

ustawy oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (załącznik nr 2) 

należy przedłożyć: 

a) wykaz dostaw obejmujący co najmniej 1 zamówienie o wartości minimum 100 tysięcy złotych                       

dla jednego zamawiającego wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,             

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane 

należycie (załącznik nr 4, ocena - przez zastosowanie formuły spełnia/nie spełnia) 

2. W zakresie wykazania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy należy przedłożyć: 
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a) o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (o nie podleganiu wykluczeniu) 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru (załącznik nr 3) 

c) 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 

d) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zał. 5 do SIWZ) lub informacja                                   

o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej (zał. nr 6 do SIWZ) 

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 

że: 

- 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  

- 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, należy przedstawić                          

w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e 

do reprezentowania Wykonawcy. 

1. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VI punkt niniejszej specyfikacji 

przedstawia każdy z członków konsorcjum.  

2. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika 

konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania      

w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 

Jeśli zamawiający zamierza powierzyć wykonanie zamówienie podwykonawcy, zobowiązany jest                   

w ofercie opisać część zamówienia, którą będzie wykonywał podwykonawca. 
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VII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

W niniejszym postępowaniu wnioski, oświadczenia, pytania  Oferentów zawiadomienia, informacje 

zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać sobie pisemnie (droga pocztową) lub faksem                                

nr  (48) 37 61 266 lub mailem na adres gmina@solec.pl.  

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Ilona Kalinowska. 

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy 

pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści treść zapytani wraz z wyjaśnieniami 

na stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął                         

do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.  

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania ogólne 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

b) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej 

SIWZ.  

c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie w sposób czytelny i złożyć w miejscu 

wskazanym w pkt. IX SIWZ. Nie dopuszcza się złożenia oferty drogą mailową ani faxem.  

Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz               

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.   

d) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy 

ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów 

rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał 

pełnomocnictwa do podpisania oferty. 

e) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane. 

f)  Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, powinny być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę.  

g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia 

Oferta powinna składać się z : 

a. formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ, 

b. zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji. 

3. Opakowanie oferty 

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w podwójnym opakowaniu 

gwarantującym zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający nienaruszalność do dnia otwarcia 

terminu ofert. 

mailto:gmina@solec.pl
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  Koperta powinna być zaadresowana na adres zamawiającego i zawierać oznaczenie:  

Dostawa opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla jednostek organizacyjnych gminy Solec nad Wisłą, 

nie otwierać przed: 07.10.2013 r. godz. 9:00 

Opakowanie wewnętrzne powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby można było ją odesłać 

w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w 

oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. 

5. Zmiana lub wycofanie oferty 

a. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że 

uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 

wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „zmiana”. 

b. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane, należy opatrzyć napisem 

„wycofanie oferty”. 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - sekretariacie Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą, lub 

przesłać na adres: Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą. 

Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2013 r. o godz. 8
30 

. 

 

XII.  CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA 

Dla porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty należy obliczyć łączną wartość dla 

przewidywanego zakresu ilościowego w sezonie grzewczym 2013/2014.  

Cena oferty uwzględnia łączną wartość brutto planowanych dostaw, musi być podana w polskich złotych 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

Cena podana w ofercie powinna obejmować koszt materiału oraz dostawy do kotłowni jednostek 

organizacyjnych wskazanych przez zamawiającego na terenie Gminy Solec nad Wisłą. 

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca będę dokonywane w polskich złotych. 

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 07.10.2013  r. o godz. 9
00 

. 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu 

realizacji zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich 

wniosek. 
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XIV.   KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, 

waga, sposób punktowania): 

Nazwa kryterium: najniższa cena , Waga:   100%   

                                                          

 2. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego  

 Wzór:                       liczba punktów =  Cn/Cb x 100 x100%   

             gdzie: 

Cn - najniższa cena wśród ofert nieodrzuconych 

Cb - cena oferty rozpatrywanej 

100 - wskaźnik stały 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert 

uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

 

XV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.                                                                                                                                             

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 

oraz danych zawartych w ofercie.  

3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

4. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy 

PZP. 

 

XVIII.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

1. Formularz oferty (załącznik nr 1) 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr2). 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr3). 

4. Wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich 3 lat (załącznik nr 4). 

5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5). 

6. Informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej (załącznik nr 6). 

7. Wzór umowy (załącznik nr 7). 

                                                                                                                   

      Zatwierdzam 

       Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

Solec nad Wisłą 27.09.2013 r.      
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                                                                                                                       Załącznik nr 1  do SIWZ 

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

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

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Odpowiadając na .....................................................................…………………………… 

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

……………………………………………………....., zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę. 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za łączna cenę ofertową brutto ................................................... 

(słownie ............................................................... złotych). 

Cena netto: ............................................................................................................................... …………. 

(słownie..........................................................................................) 

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi:  

........ % tj. ............................. złotych (słownie .......................................................................... złotych). 

 

 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do realizacji zamówienia w okresie                     

od podpisania umowy do 15.04.2014 r. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym                   

z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

3. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu                         

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

Lp       Rodzaj węgla Ilość (tony) 

         

Cena 

za 1 tonę 

(brutto) 

Kwota 

(brutto) 

      

1. Węgiel kamienny kostka 110   

2. Miał węglowy 220   
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5. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach. 

6. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. 

7. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

osoba do kontaktu  

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

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

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

……..............................................................................................……………………………… 
     (podać adres) 

tel.: ……………………….......…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ………………………………………. 

                                                                                ............................................................................. 
                                                                                (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje. 

Załączniki 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………..    

 

 

Załącznik nr 2  do SIWZ 

 

…......................…......................... 
                         (miejscowość i data) 
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OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE  

     Z  ART. 22 UST. 1  USTAWY  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zm.) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:  

 

Dostawa opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla jednostek organizacyjnych gminy Solec nad Wisłą 

 

w imieniu   …….............................................................................................................................................. 

...................…..................................................................................................................................................  
(pieczątka/nazwa i adres Wykonawcy) 

 

oświadczam, że: 

1) posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonania w/w zamówienia, 

2) posiadam(y) niezbędną wiedzę 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 na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

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

 
                                                                        (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

……………………………….. 
               (nazwa oferenta) 

 

……………………………….. 

……………………………….. 
               (adres oferenta) 

 

………………………............. 
                          (nr tel./fax) 

 

 

Oświadczenie  

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

o nazwie:  

Dostawa opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla jednostek organizacyjnych gminy Solec nad Wisłą 

oświadczam(y) że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych            

i nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………………………… 

    (miejscowość i data) (podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich 3 lat
1
 

 

1. Przedmiot umowy 

 

 

 

 

2. Nazwa podmiotu na 

rzecz którego wykonano 

dostawy 

 

 

 

3. Adres podmiotu na rzecz 

którego wykonano 

dostawy 

 

 

 

4.  

Wartość zamówienia (zł) 

 

 

 

 

5. Data wykonania 

zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................... 
                                                                                     (data i podpis osoby uprawnionej 

                                                                                     do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane          

lub są wykonywane należycie 

                                                 
1
  W razie konieczności tabelę powtórzyć. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

……………………… 

pieczęć Wykonawcy  

 

 

 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 

Dostawa opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla jednostek organizacyjnych gminy Solec nad Wisłą 

 działając na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. u. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U  

Nr 50 poz. 331 ze zm.) :
2
 

 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………. 

(Miejscowość i data) 

……………………………………. 

(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 W razie konieczności poszerzyć listę 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

…………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

Informacja o braku przynależeniu do grupy kapitałowej 
 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 

Przebudowa drogi gminnej nr ew. 2067/2 dojazdowej do gruntów rolnych  

w Zemborzynie  Drugim - Nowiny 

 

 działając na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. u. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informujemy, że nasza firma nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej. 

 

 

 

 

 

………………………………. 

(Miejscowość i data) 

……………………………………. 

(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  

 

 

UMOWA - wzór 

 

Zawarta w dniu …………….. w Solcu nad Wisłą pomiędzy: 

Gminą  Solec nad Wisłą, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Solec nad Wisłą – Andrzeja Czajkowskiego,  

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy Solec nad Wisłą – Edyty Pawłowskiej 
 

a : 

 

…………………………………………………..zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

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

 

§ 1 

Przedmiot umowy i sposób realizacji  

 

 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na: Dostawie opału 

na sezon grzewczy 2013/2014. 

Zamawiający przewiduje zakup materiał opałowego w ilości podanej w tabeli pkt. 4 ale zastrzega 

sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia w pełnym zakresie. 

 

Dostawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w terminach i ilościach wskazanych w trybie określonym 

w ust. 4 na własny koszt i ryzyko, odpowiednim przystosowanym do przewozu i rozładunku materiału 

opałowego środkiem transportu samochodowym w godzinach 7:00 - 15:00. 

Miejscem odbioru dostawy są kotłownie podległych jednostek zlokalizowane na terenie Gminy Solec nad 

Wisłą. 

 

Dostawy materiału opałowego realizowane będą po następujących cenach:  
 

 

 

 

 

 

 

Wymagania jakościowe: 

Węgiel 

 wartość opałowa 28÷30 MJ/kg 

 zawartość siarki do 0,6 % 

 zawartość popiołu 4÷7% 

 

Miał węglowy  

 wartość opałowa 24÷27 MJ/kg 

 zawartość siarki do 0,6 % 

 zawartość popiołu do 8  

 Dostawca węgla ma gwarantować jakość dostarczanego węgla, na wezwanie Zamawiającego 

Dostawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości wystawione przez producenta. 

Lp.       Rodzaj węgla Ilość (tony) 

         

Cena 

za 1 tonę 

(brutto) 

1. Węgiel kamienny kostka 110  

2. Miał węglowy 220  
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Dostawy materiału opałowego będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy                       

w miarę potrzeb Zamawiającego zgłoszonych Dostawcy telefonicznie lub faxem z trzydniowym 

wyprzedzeniem transportem samochodowym. 

Przewidywane są dostawy o wielkości jednorazowo dla danej jednostki nie więcej niż 10 ton, ze względu 

na ograniczone miejsce na składowanie opału oraz dostawy oddzielnie dla każdej jednostki, jeśli będzie 

takie zapotrzebowanie. Częstotliwość dostaw oraz możliwość łączenia dostaw dla poszczególnych 

jednostek i transportu materiału samochodem o większej ładowności do kilku jednostek w jednym 

terminie uzależnione będzie od tempa zużycia opału oraz ilości posiadanego na stanie w danej kotłowni 

opału, natomiast wykonawca nie może odmówić dostawy do jednej wybranej jednostki, ze względu                

na niewielką ilość. Dostawy mają być realizowane sukcesywnie po zgłoszeniu telefonicznym/faksem 

zapotrzebowania przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

Jednostki, do których realizowane będą dostawy: 

- Zespół Szkól Samorządowych w Pawłowicach 

- Zespół Szkól Samorządowych w Solcu nad Wisłą 

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym 

- Remiza  Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach 

- Remiza ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą  

- Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą. 

 

 

§ 2. 

Wysokość wynagrodzenia i rozliczenie między stronami 

 

1. Przewiduje się rozliczenie kosztorysowe na podstawie faktycznej wielkości zrealizowanych dostaw.  

Podstawą naliczenia należności za dostawę będzie iloczyn ilości dostarczonego materiału opałowego   

oraz ceny jednostkowej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania szacowanego zakresu ilościowego,                     

a Dostawca wyraża na powyższe zgodę i oświadcza, że nie będzie rościł z tego tytułu żądań 

finansowych do Zamawiającego. 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą przetargową ustala się ceny jednostkowe materiału opałowego, które 

zawierają koszty transportu do kotłowni opisane w § 1 pkt. 4 umowy oraz rozładunek. 

4. Należności za dostawy regulowane będą na podstawie przedłożonych faktura, po każdej dostawie, lub 

miesięcznie zbiorczo a zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem bankowym na rachunek Dostawcy. 

 

§ 3. 

Reklamacje 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych dostarczanego węgla, Dostawca 

 i Zamawiający dokonają wspólnego pobrania trzech prób materiału w celu wykonania analizy.  

2. W przypadku utrzymywania się między stronami różnicy stanowisk, co do jakości węgla kamiennego 

analizę próby rozjemczej wykona jednostka akredytowana uzgodniona między stronami. Wynik 

analizy tej próby jest wiążący i rozstrzygający dla stron umowy.  

3. W razie potwierdzenia zasadności reklamacji, Dostawca zobowiązuje się do wymiany towaru na 

wolny od wad oraz dostarczenia go na własny koszt na wskazane przez miejsce, w terminie trzech dni 

od dnia uznania reklamacji. 

4. Dostawca zobowiązany jest każdorazowo stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego 

potwierdzone faksem w celu pobrania próby do przeprowadzenia analizy. W przypadku nie stawienia 

się Dostawcy w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego próba zostanie uznana          

za jednostronną. 

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wykonania analiz ponosi Dostawca. 
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§ 4. 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 

Dostawca, w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, 

2) opóźnienia terminu realizacji dostawy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia należnego za 

opóźnioną dostawę za każdy dzień opóźnienia wykraczający poza 3 dniowy termin na 

dostawę od zgłoszenia zapotrzebowania telefonicznie lub faxem. 

2. Zamawiający może żądać od Dostawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej,  

o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu - do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym po trzeciej 

nieterminowej dostawie przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku zmniejszenia wartości zamówienia w czasie trwania umowy, Dostawcy nie przysługuje 

prawo do rozwiązania umowy przez Dostawcę z winy Zamawiającego ani prawo do żądania przez 

niego od Zamawiającego kar umownych czy odszkodowania. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie 

możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 5. 

Rozstrzyganie sporów 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi Gospodarczemu 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6. 

     Postanowienia końcowe 

1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  oraz  wprowadzenie  nowych  postanowień  do  umowy  może  

nastąpić za  zgodą  obu  stron,  wyrażoną  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności.  

2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                    

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.     

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 
               ZAMAWIAJĄCY                                                                    DOSTAWCA 

 
 

 

 

 

 

 

 


