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Nr sprawy: 1/2010 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa opału - węgla kamiennego na sezon grzewczy 2010-
2011 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,  
 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B 
tel./fax: (43) 829-22-41 
Adres internetowy : bip.zgkim.blaszki.pl 
Adres poczty elektronicznej: zgk-blaszki@everest-pi.com.pl 
Dni i godziny urzędowania:  pon., wt., śr., czw., pt. w godz. 7:00 – 15:00 
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
Wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust.8 Pzp. 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)z zwaną dalej 
ustawą. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.10 ust. 1 i 39-46 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Sukcesywna dostawa  węgla kamiennego wg potrzeb zamawiającego w okresie grzewczym 
2010/2011 w następujących ilościach i sortymentach: 

      a) węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny typ 31-31.1, uziarnienie 5-25mm, 

udział podziarna <10%, RJ<10, temp. miękkn. popiołu ≥ 1150ºC, wilgotność ≤15%, 

zawartość popiołu ≤10%,wartość opałowa min. 26MJ/kg, siarka ≤0,6%, klasa min 26/4-

9/06 tzw. eko-groszek - w ilości 200 ton 

          b) węgiel kamienny asortyment miał energetyczny typ 31-32 klasa min 25/12/06 - 
               w ilości 10 ton 

          c) węgiel kamienny asortyment orzech II energetyczny  typ 31-32 klasa min 28/08/06 - 
               w ilości 2 tony 
 
W/w opał winien odpowiadać normom  PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 
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Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09111210-5 - węgiel kamienny 
 
Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom – Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości 
dostaw podwykonawcy. 
 
Wymagania stawiane Wykonawcy: 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i    
      jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
-   Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez  
       zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
Wykonawca zobowiązany jest przy kaŜdej dostawie dostarczyć świadectwo jakości, certyfikat 
lub atest potwierdzający, Ŝe dostarczony towar spełnia w/w. wymagania. 
 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia ilości dostaw opału oraz wynagrodzenia 
umownego ze względu na okoliczności, których nie moŜna przewidzieć w momencie 
ogłoszenia postępowania przetargowego (np. w zaleŜności od warunków pogodowych). 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia:  
 -   groszek energetyczny, tzw. eko-groszek -  sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego do 
30.04.2011r. (w miesiącu sierpniu 2010r. – 25 ton, październiku 2010r. – 50 ton, listopadzie 
2010r. – 25 ton, grudniu 2010r. – 25 ton, styczniu 2011r. – 25 ton, lutym 2011r. – 25 ton,    
kwietniu 2011r. - 25 ton). 
 -   miał  - do 15.10.2010 
  -   orzech II  - do 15.10.2010 
 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: 
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia (wykonawca spełnia warunek, jeŜeli dostarczył w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert a jeŜeli okres działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej 3 dostaw o podobnym charakterze) ;    

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalnie technicznym, osobach 
zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
 
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się oferenci, niepodlegający wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający odrzuci ofertę jeŜeli zachodzą powody odrzucenia zgodnie z art. 89 ustawy 
PZP. 
 
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wskazanych warunków poprzez umieszczenie 
adnotacji „spełnia” lub „nie spełnia” na dokumencie stanowiącym informację o spełnieniu przez 
wykonawców warunków udziału w postępowaniu.  
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
 
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 

do SIWZ 
2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący załącznik nr 2 do 

SIWZ 
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  - załącznik nr 3 do SIWZ 
4)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o zamówienie publiczne 

zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  - załącznik nr 4 do SIWZ 
5) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeŜeli okres działalności 
jest  krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców (naleŜy podać co najmniej 3 dostawy o podobnym charakterze ), oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, ze te dostawy zostały wykonane naleŜycie (referencje) - 
załącznik  nr 5 do SIWZ  

 5) Istotne dla zamawiającego postanowienia  które będą wprowadzone do treści  
      Umowy - wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ 
 

B. W celu potwierdzenia spełnienia warunków zamawiający Ŝąda od wykonawców niŜej 
wskazanych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 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 

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
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przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

3)  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 
C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

 
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w dziale VI pkt A3, A4 i B1 dla 
kaŜdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie 
- Wraz  z ofertą musi być przedłoŜone porozumienie lub inny dokument regulujący współprace 
podmiotów występujących wspólnie, potwierdzający zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, 
podpisany przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki zostało zawarte konsorcjum, 
nie moŜe być krótszy niŜ termin realizacji zamówienia 
 

D. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składają odpowiednie dokumenty do określonych w rozdziale zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U Nr 226, poz. 1817). 
 

WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania 
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
 
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 i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się 
z wykonawcami. 
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. Dopuszcza się porozumiewanie  się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (email) - 
jeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia , wnioski zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną (email) kaŜda ze stron na Ŝądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Pytania muszą być skierowane na adres: 
adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Plac Niepodległości 13B,  98-235 Błaszki  
faksem: (43) 829 22 41 

 adres poczty elektronicznej: zgk-blaszki@everest-pi.com.pl 
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 Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
stanowisko: Kierownik 
imię i nazwisko Dariusz Ludwiczak 
tel. 43 829 22 41 
fax.  43 829 22 41 
w terminach  w dni robocze od pn. do  pt w godz. pomiędzy 7.00 a 15.00 

 
4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
5. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe 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 i zamieszcza ją na stronie internetowej. 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
IX. Termin związania ofertą 
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
A. Przygotowanie oferty 
 
1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane 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 i załączniki podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 
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 (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
moŜliwości de kompletacji zawartości oferty. 
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B. Oferta wspólna 
 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
 

1. Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
upowaŜnionego pełnomocnika. 

2.  upowaŜnienie do pełnienia pełnomocnika - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy,  a pełnomocnictwo / upowaŜnienie do pełnienia takiej 
funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie 
upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z partnerów, musi być dołączone do oferty. 

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację 
przedmiotu umowy. 

 
 
C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:  
 
 Ofertę naleŜy przesłać / złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres 
zamawiającego: 
 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres siedziby zamawiającego -  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości  13B      
    
   
 
Oznakowanie oferty następujące:  
 
 

"Przetarg nieograniczony- znak sprawy  1/2010   
Dostawa opału - węgla kamiennego na sezon grzewczy 2010-2011  

„Nie otwierać przed dniem  09.07.2010 r. godz. 11.00” ( termin otwarcia ofert) 
 
 Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta powinna posiadać nazwę i adres oferenta, aby 
ofertę złoŜoną po terminie moŜna było zwrócić bez otwierania. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert. 
 
1. Ofertę naleŜy przesłać / złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres 
zamawiającego / w siedzibie zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B 
Pokój nr 1- sekretariat 
do dnia 2010-07-09 do godz. 10:45 
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2. Miejsce otwarcia ofert: 
 
w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B 
 
    dnia 2010-07-09 o godz. 11.00 
 
6. Sesja otwarcia ofert 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację 
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena, a takŜe termin wykonania zamówienia,  warunki płatności. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego. 
Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen, 
Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania). 
Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w 
„Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia . 
 
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, jeŜeli: 

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 
specyfikacją, 

1.2 z ilości i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe wykonawca spełnia warunki 
formalne określone niniejszą specyfikacją, 

1.3 złoŜone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez 
osoby uprawnione, 

1.4 oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium, 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do 
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów 
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obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli: 
 
 

Nazwa kryterium Waga 
Cena 100% 

 
5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej 
w niej ceny naleŜny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie 
zamówienia przepisami prawa. 

 
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 
 
 

Cena 
          Oferta z najniŜszą ceną 
L.p. = -------------------------------------- x 100 pkt 
         Cena oferty rozpatrywanej 
 

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów. 
 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
 
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 przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji – na warunkach będących 
istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 5 do niniejszej 
specyfikacji. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, oraz na stronie internetowej zamawiającego, 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

-  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację;   
-  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
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uzasadnienie faktyczne i prawne; 
- zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niŜ 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeŜeli zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art.27 ust.2. , albo 10 dni – jeŜeli zostało przesłane w inny 
sposób;   
- zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeŜeli w niniejszym 
postępowaniu zostanie złoŜona tylko jedna oferta. 
6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pismem. 
 
XV. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
 
Postanowienia umowy zawarto w   projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawcy w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie. 
 
XVIII. Opis części zamówienia 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
XIX. Umowa ramowa 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
XX. Zamówienia uzupełniające 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 
 
XXI. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do 
porozumiewania się drogą elektroniczna. 
 

1. Adres strony internetowej: bip.zgkim.blaszki.pl 
2. Adres poczty elektronicznej: zgk-blaszki@everest-pi.com.pl 

 
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 
zamawiającym. 
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, 
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XXIV. Aukcja elektroniczna. 
 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, 
 
XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
 
 
 
XXVI. Załączniki 
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
Załącznik nr 1– Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 

publiczne  
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o zamówienie 

publiczne  
Załącznik nr  5 – Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu a jeŜeli okres działalności jest  krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (naleŜy podać co 
najmniej 3 dostawy o podobnym charakterze ), oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, ze te dostawy zostały wykonane naleŜycie (referencje).  

Załącznik nr 6 – Wzór umowy 
 
 
 
 
Zatwierdzam: 
Błaszki dn. 29 Czerwca 2010 r.                        ______________________________________ 
                                                                            Dyrektor  -  mgr inŜ. Kazimierz Błaszczyk 
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                                                                                                       Załącznik nr 1 do SIWZ 

   1/2010 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
 

Dane dotyczące wykonawcy 
 

Nazwa:    ............................................................................. 

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

Siedziba:    ............................................................................. 

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

Poczta elektroniczna (e-mail): ............................................................................. 

Adres internetowy (URL): ............................................................................. 

Numer telefonu:   ............................................................................. 

Numer faksu:   ............................................................................. 

Numer REGON:   ............................................................................. 

Numer NIP:    ............................................................................. 
 

Dane dotyczące zamawiającego 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B 
tel./fax: (43) 829-22-41 
 

Zobowiązania wykonawcy 
 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonego na Dostawę węgla 

kamiennego na sezon grzewczy 2010-2011 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Błaszkach ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

dniu ……............................................. r., oraz ogłoszonego na stronie internetowej 

zamawiającego  bip.zgkim.blaszki.pl  i w siedzibie Zamawiającego, oferuję 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 
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Zobowiązuję się dostarczyć opał – węgiel kamienny na sezon grzewczy 2010/2011  
 
cena netto...........................................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
Oświadczam, Ŝe: 
 

• Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

• Posiadam wiedzą i doświadczenie  
• Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
• Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 
• nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 

1 i 2 Prawa zamówień publicznych 
 

2. Akceptuję formę i termin płatności: przelew w terminie do 30 dni od daty  otrzymania 
przez zamawiającego faktury VAT. 

 
3. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i nie 

wnoszę do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do 
przygotowania oferty. 

 
4. UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

 
5. Oświadczam, Ŝe załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy  

został zaakceptowany bez zastrzeŜeń i zobowiązuję się – w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na 
wymienionych w projekcie umowy warunkach, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
wynikających z udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców, lub dokonanych 
modyfikacji i zmian przez Zamawiającego. 

 
6.  Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: 

-   groszek energetyczny, tzw. eko-groszek -  sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego do 
30.04.2011r. (w miesiącu sierpniu 2010r. – 25 ton, październiku 2010r. – 50 ton, listopadzie 
2010r. – 25 ton, grudniu 2010r. – 25 ton, styczniu 2011r. – 25 ton, lutym 2011r. – 25 ton, 
kwietniu 2011r. - 25 ton). 
 -   miał  - do 15.10.2010 
-   orzech II  - do 15.10.2010 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
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Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
 
 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zastrzeżenie wykonawcy 
 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........................................... 
 
Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........................................... 
 
 

______________________________________ 
(imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

 
 
* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 
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1/2010                                                                                                    Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

                                                                       Formularz cenowy 
 
Składając w imieniu................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
ofertę w trybie przetargu nieograniczonego 
na sprzedaŜ opału z dostawą  
oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniŜszymi cenami:1 
 
Opis Ilość 

jednostek 
 

Cena 
za 1 tonę 
netto/brutto* 

Wartość  
ilość x cena 
netto/brutto* 
 

Stawka 
VAT 

Węgiel kamienny 
sortyment 
groszek 
energetyczny 
typ.......................... 
 
klasa ..................... 

 
200  ton 

   

Węgiel kamienny 
sortyment 
miał 
typ......................... 
 
klasa ……………. 

 
10 ton 

   

Węgiel kamienny 
sortyment 
orzech II 
typ....................... 
 
klasa …………… 

 
2 tony 

   

Ogółem    

 
Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM naleŜy przenieść do formularza ofertowego. 
 
...............................,dn. ..................                                                          

                                                                                                 

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

                                                (podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 
 
 

                                                 
1 Dwie pierwsze kolumny wypełnia zamawiający, pozostałe oferent 
* Niepotrzebne skreślić 
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  1/2010                                                                                                Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 
Przedmiot zamówienia: Dostawa opału - węgla kamiennego na sezon grzewczy 2010-2011 dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, nr sprawy 1/2010 
 
 
Data:............................................................................................................... 
Nazwa 
wykonawcy.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................... 
Adres 
wykonawcy.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655   z późn. zm. ),oświadczam, Ŝe spełniam niŜej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 
 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2. Posiadam wiedzą i doświadczenie  
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 
 
 
 
 
______________________ 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
 

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem 

świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

............................., data ..................... 
 
 

________________________________ 
 
   
 



 16 

1/2010                                                                                                Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
Przedmiot zamówienia: Dostawa opału - węgla kamiennego na sezon grzewczy 2010-2011 dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, nr sprawy 1/2010 
 
 
Data:............................................................................................................... 
Nazwa 
wykonawcy.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................... 
Adres 
wykonawcy.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655   z późn. zm. ),oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z 
postępowania o udzielenia zamówienia 
 
 
 
 
______________________ 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
 

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem 

świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

............................., data ..................... 
 
 

________________________________ 
 

 
Podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 
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1/2010                                                                                                  Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeŜeli okres działalności jest  
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
(naleŜy podać co najmniej 3 dostawy o podobnym charakterze ), oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, ze te dostawy zostały wykonane naleŜycie (referencje).  

 

L.
p. 

Przedmiot dostawy Daty 
wykonania 

Nazwa odbiorcy Wartość 
dostaw 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

..................................., dnia...........................                ................................................................. 
                                                                                                Podpis osoby upowaŜnionej 
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1/2010                                                                                            Załącznik nr 5 do SIWZ 
Umowa 

 
zawarta w dniu...................................... w Błaszkach, pomiędzy    Zakładem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, mającym  siedzibę Plac Niepodległości 13B, 98 – 235 Błaszki  
zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez : 

1. Dyrektora               -  mgr inŜ. Kazimierza Błaszczyka 
2. Główną Księgową  -  mgr  Halinę Doruch 

       
a.................................................................................................................................................... 
 
...........................................................................................................zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez 
 
.............................................................................................................................. 

 
§ 1 

 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu n/w opał w 

następujących ilościach: 
a. węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny typ 31-31.1, uziarnienie 5-25mm, udział 

podziarna <10%, RJ<10, temp. miękkn. popiołu ≥ 1150ºC, wilgotność ≤15%, zawartość 
popiołu ≤10%,wartość opałowa min. 26MJ/kg, siarka ≤0,6%, klasa min 26/4-9/06 tzw. eko-
groszek – w ilości 200 ton 

b. węgiel kamienny asortyment miał energetyczny typ 31-32 klasa min 25/12/06 - w ilości  
10 ton 

c. węgiel kamienny asortyment orzech II energetyczny  typ 31-32 klasa min 28/08/06 - w ilości 
2 tony 

 
W/w opał winien odpowiadać normom  PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 
Oznaczenie wg słownika CPV-09111210-5 

 
2. Dostawy opału będą realizowane transportem Wykonawcy i na jego koszt do n/w punktów 

odbioru: 
a. węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny – Kotłownia Osiedlowa w Błaszkach  

przy ulicy Przemysłowej Nr 3 
b. węgiel kamienny asortyment miał – Stacja Uzdatniania Wody w Borysławicach, gmina 

Błaszki 
c. węgiel kamienny asortyment orzech II - Stacja Uzdatniania Wody w Gruszczycach, gmina 

Błaszki. 
 
3. Realizacja poszczególnych dostaw do punktów odbioru będzie kaŜdorazowo zlecana przez 

Zamawiającego w granicach określonych w pkt. 1. 
Dostawa opału nastąpi w ciągu 5 dni od daty złoŜenia zlecenia przez Zamawiającego. 
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Do prowadzenia uzgodnień w sprawie realizacji zamówienia wyznacza się: 
- ze strony Zamawiającego - Stanisław Pawlak  
- ze strony Wykonawcy................................................. 

4. Zamawiający moŜe zmniejszyć zamówioną ilość opału w zaleŜności od warunków 
pogodowych.  

5. Dostarczony opał Wykonawca rozładuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego 
obecności lub w obecności osoby uprawnionej do odbioru. 

6. Opał dostarczany będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do15. 
7. Do kaŜdorazowej dostawy Wykonawca dostarczy kwit wagowy i certyfikat jakości. 
8. Wykonawca dostarczał będzie opał  jakościowo zgodny z umową. 
9. Termin realizacji zamówienia: 
a. groszek energetyczny, tzw. eko-groszek - sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego do 

30.04.2011r. (w miesiącu sierpniu 2010r. – 25 ton, październiku 2010r. – 50 ton, listopadzie 
2010r. – 25 ton, grudniu 2010r. – 25 ton, styczniu 2011r. – 25 ton, lutym 2011r. – 25 ton, 
kwietniu 2011r. - 25 ton). 

b. miał - do 15.10.2010 
c. orzech II - do 15.10.2010 
10. W przypadku róŜnic jakościowych Zamawiający złoŜy reklamację i obciąŜy kosztami badań 

Wykonawcę. Zareklamowany opał Wykonawca zobowiązany jest odebrać od 
Zamawiającego i dostarczyć zgodny z umową w ciągu 5 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

 
 

§ 2 
 
Cenę za całość zamówionego opału strony ustalają na podstawie złoŜonej oferty w przetargu 
nieograniczonym: 
 
 

Netto  zł .....................     + 22% VAT tj. .......................... zł 
 
Brutto zł......................     słownie : ........................................................................ 
 
wg cen jednostkowych poszczególnych asortymentów: 
 
- węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny   .....................  -   zł/t - netto 

 
- węgiel kamienny asortyment miał  .....................................      -    zł/t - netto 
 
- węgiel kamienny asortyment orzech II .................................      -    zł/t - netto 
 
 

Wszystkie ceny ustalone są na okres waŜności umowy i nie będą podlegały zmianom. 
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§ 3 
 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty naleŜności za dostarczony i odebrany opał przelewem 
na rachunek Dostawcy w terminie 30 dni od dostarczenia faktury za poprawnie zrealizowany 
przedmiot zamówienia. Za nieterminową zapłatę naleŜności za dostarczony opał, Wykonawca 
naliczy ustawowe odsetki. 
 

§ 4 
 
1. Strony zobowiązują się do naleŜytego wykonania warunków umowy i wzajemnego 

współdziałania w celu jej wykonania. 
2. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie opału Wykonawca  zobowiązuje się do zapłaty 

Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za kaŜdy dzień zwłoki. 
3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną  Zamawiającemu w 

wysokości 10 % wartości zamówienia. 
4. Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego 

zastrzeŜoną powyŜej karę umowną. 
 

§ 5 
 
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia  ładunku opału od chwili nadania do chwili 
rozładunku na placu Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
 

§ 6 
 
1. Reklamacje z tytułu ilości i jakości opału Zamawiający składa Wykonawcy w terminie 14 dni 

od daty dostarczenia opału. 
2. Wszczęte postępowanie reklamacyjne zwalnia Zamawiającego od zapłacenia faktury w 

terminie, termin zapłaty określony w § 3 biegnie od dnia dostarczenia przez Wykonawcę 
towaru zgodnego z umową. 

 
§ 7 

 
Zamawiający moŜe wypowiedzieć umowę z terminem natychmiastowym w  przypadku 
naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę. 
 

 
 

§8 
 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności i będą dopuszczalne w 

granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień zamówieniach publicznych. 
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych 
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3.  Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla 
Zamawiającego rzeczowo Sąd Powszechny. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
kaŜdej strony. 

 
 

§ 9 
 
 

Integralną część umowy stanowi: 
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 
2. oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; 

 
 

                           WYKONAWCA                                                   ZAMAWIAJĄCY                     
 


