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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B
REGON 730021959, NIP 827-000-87-77
Telefon / fax : 0-43 829-22-41
Adres strony internetowej : http://bip.zgkim.blaszki.pl
E-mail: zgkim@blaszki.pl
Dni i godziny pracy - Poniedziałek - Piątek: 7.00 – 15.00
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) o wartości szacunkowej niższej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych,
- strona internetowa Zamawiającego http:// http://bip.zgkim.blaszki.pl
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa węgla kamiennego wg potrzeb zamawiającego od dnia podpisania
umowy do dnia 31.12.1017r. w następujących ilościach i asortymentach:
a) węgiel kamienny asortyment ekogroszek 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 w ilości 235 ton
b) węgiel kamienny asortyment miał energetyczny typ 31-32 klasa min 25/12/06 w ilości 40 ton
c) węgiel kamienny asortyment kostka typ 31.2 lub 32.1 klasa min 28/07/06 –
w ilości 35 ton
W/w opał winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003
Wyroby węglowe zużywane w Kotłowni Osiedlowej w Błaszkach oraz w Kotłowni przy ulicy
Sulwińskiego 35 w Błaszkach (węgiel kamienny asortyment ekogroszek) celem
wyprodukowania energii cieplnej po dniu 02.01.2012 r. są zwolnione z akcyzy na podstawie
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art. 31a ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr
108, poz. 626 z późn.zm).
Wyroby węglowe zużywane w Kotłowni – Plac Niepodległości 13B w Błaszkach, oraz przez
Stacje Uzdatniania Wody w Borysławicach i Gruszczycach (węgiel kamienny asortyment
miał i kostka) po dniu 02.01.2012 r. winny zostać opodatkowane podatkiem akcyzowym w
myśl art. 9a ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r.
Nr 108, poz. 626 z późn.zm).
2. Określona w pkt 1 ilość przedmiotu dostawy jest ilością szacunkową i jaka taka nie może
stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości
dostaw faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu dostawy w zakresie
ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie
będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zamiany ilości przedmiotu dostawy w
asortymentach z zachowaniem cen jednostkowych w ramach ustalonego wynagrodzenia .
4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09111210-5 - węgiel kamienny

5. Miejsce realizacji: Dostawy opału będą realizowane transportem Wykonawcy i na jego koszt
do n/w punktów odbioru: (Wykonawca rozładuje opał w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego w jego obecności lub w obecności osoby uprawnionej do odbioru)
a. węgiel kamienny asortyment ekogroszek w ilości 200 ton– Kotłownia Osiedlowa w
Błaszkach przy ulicy Przemysłowej Nr 3 – Wykonawca dostarczy w/w węgiel
samochodami o ładowności do 25 ton.
b. węgiel kamienny asortyment ekogroszek w ilości 35 ton (workowany po 25 kg) –
Kotłownia w Błaszkach przy ulicy Sulwińskiego - Wykonawca dostarczy w/w węgiel
samochodami o ładowności do 5 ton.
c. węgiel kamienny asortyment miał – Stacja Uzdatniania Wody w Borysławicach, gmina
Błaszki- 10 ton, Stacja Uzdatniania Wody w Gruszczycach, gmina Błaszki – 10 ton,
Kotłownia w Błaszkach, Plac Niepodległości 13B – 20ton - Wykonawca dostarczy w/w
węgiel samochodami o ładowności do 5 ton.
d. węgiel kamienny asortyment kostka – Kotłownia w Błaszkach, Plac Niepodległości 13B
– 35ton - Wykonawca dostarczy w/w węgiel samochodami o ładowności do 5 ton.
IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudzień 2017 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu:
- w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp,
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów .
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej .
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej .
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę , na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 2.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w ust. 1.
4

V.1. Podstawy wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust. 5
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
VI.I. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia,
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art.
25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ;
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ;
Oświadczenia , o jakich mowa wyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej
wraz z ofertą.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 i 2 (zał. nr 2 i zał. nr 3 do SIWZ).
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 (zał. nr
3 do SIWZ).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
VI.II. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów określonych w art. 22 ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

5

VI.III. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI.II. pkt 1 ppkt 1 SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa powyżej:
lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
4. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
5. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), innych niż oświadczenia,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania;
11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania;
12. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1;
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13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
VI.IV. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Formularz oferty, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,
2. Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie
lub podmiotów w imieniu których pełnomocnicy nie wymienieni w dokumentach
rejestrowych firmy składają oferty.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami :
1. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w szczególności:
1) specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
2) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych,
3) informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - niezwłocznie po otwarciu ofert.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 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.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- wszelkie zmiany dotyczące SIWZ,
- informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp po wyborze oferty.
2. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują
w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski i zawiadomienia
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich
otrzymania.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
6. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:
- w sprawach merytorycznych Dariusz Ludwiczak – tel. 43 829 22 41 / 607369533 lub e-mail:
zgkim@blaszki.pl w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00
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- w sprawach dotyczących procedury przetargowej Dariusz Ludwiczak – tel. 43 829 22 41 /
607369533 lub e-mail: zgkim@blaszki.pl w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.
7.00 do 15.00
VIII. Wymagania dotyczące wadium :
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą :
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowania ofert :
1. Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi
odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. Oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem
oraz być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również
wszystkich załączników do oferty). Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być
dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej przez
notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo. Jeżeli do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas
wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie
dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być
parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę,
4. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy
stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty
(kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:
„Oferta na przetarg nieograniczony - Dostawa opału - węgla kamiennego na rok 2017
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach”
- nie otwierać przed dniem 24.02.2017 r. godz. 1000”
Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy
i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą
kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami
pkt 4. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
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otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą
one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
8. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować
będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Przygotowaną ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, pokój nr 1 do dnia 24.02. 2017 r., do godz.
1000.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 24.02.2017 r., o godz. 1010.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej zgodnie z art.
86 ust. 5 ustawy Pzp informacje dotyczące:
1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny :
1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem
VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert :
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami.
Ocenie podlega:
- cena oferty brutto - 60%,
- termin realizacji dostaw częściowych - 40 %.
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Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
Na podstawie proporcji matematycznej wg danych określonych w ofercie max 60 punktów cena oferty brutto
cena brutto najkorzystniejszej oferty
Liczba punktów = ---------------------------------------cena brutto oferty badanej

* 60

Na podstawie proporcji matematycznej wg danych określonych w ofercie max 40 punktów termin realizacji dostaw częściowych
termin dostawy najkorzystniejszej oferty
Liczba punktów = ---------------------------------------termin dostawy oferty badanej

* 40

KRYTERIUM – Termin dostawy:
Zamawiający określa przedział czasowy, w którym oczekuje wykonania dostawy ( dotyczy
każdego jednostkowego zamówienia), obejmującego akceptowalny czas realizacji zamówienia – minimalny od 3 dni roboczych , maksymalny do 5 dni roboczych. Wykonawca winien
wskazać w formularzu ofertowym ilość dni – termin w jakim wykona dostawę zamówionej
części przedmiotu umowy., np.: 3.
Wykonawca winien w ofercie podać termin wykonania pomiędzy 3 a 5 dni włącznie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą sumę punktów za wyszczególnione przez Zamawiającego kryteria oceny.
Obliczanie punktów za kryterium cena oferty brutto, termin realizacji dostaw częściowych,
będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.
Przy ocenie komisja dokona przydziału punktów wspólnie w oparciu o zasadę proporcjonalności przy zastosowaniu wzoru matematycznego.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
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XVII. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
Wszystkie postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, zostały one
określone w Dziale VI ustawy Pzp, jak dla postanowień poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w
art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
XIX.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XX. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej :
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu.
XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień :
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie :
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXIII. Informacje dodatkowe :
1. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego:
zgkim@blaszki.pl http://bip.zgkim.blaszki.pl
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między
zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
1.

Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ
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2.
3.
4.
5.

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust.
1 ustawy pzp – załącznik nr 2 do SIWZ,
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy pzp – załącznik nr 3 do SIWZ,
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – załącznik nr 4 do SIWZ,
Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Numer zamówienia: 1/2017
FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

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

Siedziba:

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

Poczta elektroniczna (e-mail):

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

Adres strony internetowej:

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

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
E-mail: zgkim@blaszki.pl

Zobowiązania wykonawcy
1. Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego

na

Dostawę

węgla

kamiennego na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Błaszkach (numer sprawy 1/2017), oferuję realizację przedmiotu zamówienia,
zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączne
wynagrodzenie w kwocie:
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Opis
1
Węgiel kamienny asortyment ekogroszek
Węgiel kamienny -asortyment
ekogroszek– workowany po 25
kg
Węgiel kamienny asortyment miał
Węgiel kamienny asortyment kostka

Ilość
Cena
jednostek za 1 tonę
netto
2
3

Wartość netto
(ilość x cena netto)
4

Stawka
VAT %
5

200 ton

35 ton
40 ton
35 ton

Ogółem cena zamówienia netto:……………………………….
słownie złotych:
..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ogółem cena zamówienia brutto:……………………………………………………………
słownie złotych:
..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23% , w kwocie : ………….…. zł
Wyroby węglowe zużywane w Kotłowni Osiedlowej w Błaszkach oraz w Kotłowni przy ulicy
Sulwińskiego 35 w Błaszkach (węgiel kamienny asortyment ekogroszek) celem
wyprodukowania energii cieplnej po dniu 02.01.2012 r. są zwolnione z akcyzy na podstawie
art. 31a ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr
108, poz. 626 z późn.zm).
Wyroby węglowe zużywane w Kotłowni – Plac Niepodległości 13B w Błaszkach, oraz przez
Stacje Uzdatniania Wody w Borysławicach i Gruszczycach (węgiel kamienny asortyment
miał i kostka) po dniu 02.01.2012 r. winny zostać opodatkowane podatkiem akcyzowym w
myśl art. 9a ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r.
Nr 108, poz. 626 z późn.zm).

Oferujemy termin dostawy w ciągu …………………. dni roboczych
od chwili złożenia zamówienia ( od 3 do 5 dni ).
Oferuję wykonanie zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia

31.12.2017r.
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2. Akceptuję formę i termin płatności: przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
zamawiającego faktury VAT, cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty
związane z realizacją niniejszego zamówienia
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
4.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu na
składanie ofert.
5.
Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt
umowy został zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się – w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na
warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania
oferty.

7. Oferta została złożona na .................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :
1) ...............................................................................................
2) ...............................................................................................
3) ................................................................................................
4) ................................................................................................
5) ...............................................................................................
6) …………………………………………………….…………….
7) …………………………………………………………………...
Inne informacje wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….................................

...............................,dn. ..................

______________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający :
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Dostawa opału węgla kamiennego na rok 2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Błaszkach” prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Błaszkach, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale V. pkt 2.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
Rozdziale V pkt 2.
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów
…………………………………………………………………….., w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………….. (wskazać
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający :
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Dostawa opału węgla kamiennego na rok 2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Błaszkach” prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Błaszkach oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 i 2 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis) 2
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis) 3
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający :
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 184, 1618 i 1634)
dotyczy postępowania pn.: „Dostawa opału - węgla kamiennego na rok 2017 dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach”
Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę* do tej samej grupy kapitałowej z innymi
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postepowaniu.
Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:
1. ………………..……………………………………………………………………………
2. . ……………………………………………………………………………………………
W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej
samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
*niepotrzebne skreślić
**w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej
Wykonawców, każdy z Wykonawców składa i dołącza do oferty niniejsze oświadczenie
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Załącznik nr 5 do SIWZ

1/2017
Umowa

zawarta w dniu...................................... w Błaszkach, pomiędzy
Gminą i Miastem Błaszki, 98-235 Błaszki Pl. Niepodległości 13, NIP 827-226-13-97
w imieniu której działa: Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Błaszkach
98-235 Błaszki Pl. Niepodległości 13 B
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :
1. Dyrektora
- mgr Stanisława Woźnego
2. Główną Księgową - mgr Halinę Doruch
a..................................................................................................................................................
..
...........................................................................................................zwanym dalej
Wykonawcą,
reprezentowanym przez
..............................................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm).

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu n/w opał
w następujących ilościach:
a. węgiel kamienny asortyment ekogroszek 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– w ilości
235 ton (200 ton luzem, 35 ton workowany po 25 kg)
b. węgiel kamienny asortyment miał energetyczny typ 31-32 klasa min 25/12/06 - w ilości
40 ton
c. węgiel kamienny asortyment kostka typ 31.2 lub 32.1 klasa min 28/07/06 – w ilości 35 ton
.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu dostawy w zakresie
ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie
będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zamiany ilości przedmiotu dostawy w
asortymentach z zachowaniem cen jednostkowych w ramach ustalonego wynagrodzenia .
W/w opał winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003
Oznaczenie wg słownika CPV-09111210-5
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2. Dostawy opału będą realizowane transportem Wykonawcy i na jego koszt do n/w
punktów odbioru:
e. węgiel kamienny asortyment ekogroszek w ilości 200 ton– Kotłownia Osiedlowa w
Błaszkach przy ulicy Przemysłowej Nr 3 – Wykonawca dostarczy w/w węgiel
samochodami o ładowności do 25 ton.
f. węgiel kamienny asortyment ekogroszek w ilości 35 ton (workowany po 25 kg) –
Kotłownia w Błaszkach przy ulicy Sulwińskiego - Wykonawca dostarczy w/w węgiel
samochodami o ładowności do 5 ton.
g. węgiel kamienny asortyment miał – Stacja Uzdatniania Wody w Borysławicach, gmina
Błaszki- 10 ton, Stacja Uzdatniania Wody w Gruszczycach, gmina Błaszki – 10 ton,
Kotłownia w Błaszkach, Plac Niepodległości 13B – 20ton - Wykonawca dostarczy w/w
węgiel samochodami o ładowności do 5 ton.
h. węgiel kamienny asortyment kostka – Kotłownia w Błaszkach, Plac Niepodległości 13B –
35ton - Wykonawca dostarczy w/w węgiel samochodami o ładowności do 5 ton.
3. Realizacja poszczególnych dostaw do punktów odbioru będzie każdorazowo zlecana
przez Zamawiającego w granicach określonych w pkt. 1. Zlecenie składane będzie
pisemnie na adres Wykonawcy lub za pośrednictwem faksu na numer tel.
……………………. lub poczty elektronicznej ……………………………
Dostawa opału nastąpi w ciągu ….. dni od daty złożenia zlecenia przez Zamawiającego.
Do prowadzenia uzgodnień w sprawie realizacji zamówienia wyznacza się:
- ze strony Zamawiającego – Przemysław Wolski
- ze strony Wykonawcy.................................................
4. O każdej dostawie Wykonawca będzie informował Zamawiającego podając dzień i
godzinę.
5. Przed rozładunkiem Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia ilości
dostarczanego węgla z dokumentem dostawy na wadze odległej od punktu odbioru do 6
km /w jedną stronę/ w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego.
6. Dostarczony opał Wykonawca rozładuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w
jego obecności lub w obecności osoby uprawnionej do odbioru.
7. Opał dostarczany będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8
do15.
8. Do każdorazowej dostawy Wykonawca dostarczy kwit wagowy i certyfikat jakości węgla.
9. Wykonawca dostarczał będzie opał jakościowo zgodny z umową.
10. Termin realizacji zamówienia:
a. groszek energetyczny, tzw. ekogroszek w ilości 200 ton– Kotłownia Osiedlowa w
Błaszkach przy ulicy Przemysłowej Nr 3 - sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego od
dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r. w ilości od 10 do 25 ton przy jednorazowej
dostawie.
b. groszek energetyczny, tzw. Ekogroszek (workowany) w ilości 35 ton– – Kotłownia w
Błaszkach przy ulicy Sulwińskiego - sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2017r. w ilości od 2,5 do 5 ton przy jednorazowej
dostawie.
c. Węgiel kamienny asortyment miał w ilości 40 ton - sukcesywnie wg potrzeb
zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r. w ilości od 2,5 do 5 ton
przy jednorazowej dostawie.
d. Węgiel kamienny asortyment kostka w ilości 35 ton - sukcesywnie wg potrzeb
zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r. w ilości od 2,5 do 5 ton
przy jednorazowej dostawie.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu dostawy w zakresie
ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych
nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zamiany ilości przedmiotu dostawy
w asortymentach z zachowaniem cen jednostkowych w ramach ustalonego
wynagrodzenia
12. W przypadku różnic jakościowych Zamawiający złoży reklamację i obciąży 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 złożonej oferty w przetargu
nieograniczonym:
Wyroby węglowe zużywane w Kotłowni Osiedlowej w Błaszkach oraz w Kotłowni przy ulicy
Sulwińskiego 35 w Błaszkach (węgiel kamienny asortyment ekogroszek) celem
wyprodukowania energii cieplnej po dniu 02.01.2012 r. są zwolnione z akcyzy na podstawie
art. 31a ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr
108, poz. 626 z późn.zm).
Wyroby węglowe zużywane w Kotłowni – Plac Niepodległości 13B w Błaszkach, oraz przez
Stacje Uzdatniania Wody w Borysławicach i Gruszczycach (węgiel kamienny asortyment
miał i kostka) po dniu 02.01.2012 r. winny zostać opodatkowane podatkiem akcyzowym w
myśl art. 9a ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r.
Nr 108, poz. 626 z późn.zm).

Netto zł .....................

+ 23% VAT tj. .......................... zł

Brutto zł......................

słownie : ........................................................................

wg cen jednostkowych poszczególnych asortymentów:
- węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny ..................... - zł/t – netto
- węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny (workowany) ..................... - zł/t
– netto
- węgiel kamienny asortyment miał .....................................
- węgiel kamienny asortyment kostka .....................................

-

zł/t - netto
-

zł/t - netto

Wszystkie ceny netto ustalone są na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom,
z tym zastrzeżeniem, że dopuszcza się możliwość zmiany ceny brutto z powodu zmian
stawki podatku VAT.
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§3
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczony i odebrany opał
przelewem na rachunek Dostawcy w terminie 30 dni od dostarczenia faktury za poprawnie
zrealizowany przedmiot zamówienia. Za nieterminową zapłatę należności za dostarczony
opał, Wykonawca naliczy ustawowe odsetki.

§4
1. Strony zobowiązują się do należytego 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 każdy dzień zwłoki.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 %
wartości zamówienia.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżoną powyżej 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
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym:
a) w przypadku rażącego naruszania jej postanowień bądź Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przez Wykonawcę– w szczególności gdy Wykonawca dostarczy opał o
parametrach niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się
przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy wezwać Wykonawcę na
piśmie do należytego wykonywania zobowiązań przyjętych w umowie, wyznaczając mu w tym
celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony
do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
b) w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) w razie wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego (również
naprawczego), likwidacyjnego bądź egzekucyjnego na łączną kwotę odpowiadającą 20 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.

25

§8
Strony zgodnie potwierdzają, że wszelkie informacje o warunkach umowy nr
…......................................... z dnia ............................., a także warunki przedmiotowej
umowy, w szczególności dane o klientach, informacje techniczne, handlowe oraz dotyczące
organizacji i zarządzania uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających
z w/w umów są „poufne” i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
1. Niezależnie od obowiązków wynikających z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji każda ze stron zobowiązuje się do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących w/w umów, w tym danych osobowych
oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu wykonania
umowy.
1. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji albo wykorzystanie ich w innym celu niż wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej
umowy nawet jeżeli jej działania nie zagrażają interesom drugiej strony.
2. Strony zobowiązują się do zachowania zasad poufności podczas trwania umowy jak i
też w okresie posiadania informacji zawartych w w/w umowach, w tym także w okresie 24 ( dwudziestu czterech ) miesięcy od dnia obowiązywania w/w umowy.
3. W przypadku naruszenia obowiązku poufności przez Wykonawcę, Zamawiającemu
przysługiwać będzie prawo do obciążenia go karą umowną w wysokości stanowiącej
pełna wysokość wynagrodzenia brutto.
4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kary umownej Zleceniodawca będzie mógł dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych, a ponadto przysługuje mu prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy .
§9
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne
w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym
przypadku: zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez
właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej strony.
§ 10
Integralną część umowy stanowi:
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
2. oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy;
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