SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie o wartości łącznej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z poźn. zm.)
1) Nazwa i adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Ciepielowie, reprezentowany przez
Wójta Gminy – Pana Artura Szewczyka z siedzibą: ul. Czachowskiego 1,
27-310 Ciepielów
2) Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. „ Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm.)
3) Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest
„ Dostawa opału na okres 1.01. 2016 – 31.12. 2016 r. w ilości 300 ton ( węgiel
orzech 280 ton, miał węglowy – 20 ton ) do kotłowni będących w zasobach
komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy
– ( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej),
Realizacja zamówienia – dostawy samochodami o ładowności od 5 do 25 ton.
Wymagana kaloryczność
- dla węgla od 25 tys. KJ do 28 tys. KJ
- dla miału od 19 tys. KJ do 22 tys. KJ 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
6) Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.
7) Termin wykonania zamówienia:
1.01.2016r. – 31.12. 2016 r.
8) W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki wynikające z
art. 22 i nie podlegają wykluczenia zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
„Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Ocenie będą
podlegać jedynie oświadczenia oferenta, które załączone są do niniejszej specyfikacji
i dokumenty wymagane przez specyfikację. Zastosowana zostanie metoda 0-1 9)
Oferenci złożą łącznie z Formularzem oferty (załącznik nr 1 kopie potwierdzone za
zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
-zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (lub równoważne) --oświadczenie wymienione w pkt. 8 (zał. nr 2)
- potencjał techniczny przewidziany do wykonania przedmiotu umowy(zał. nr 3)
- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 4)
- wzór umowy podpisany dla potwierdzenia jej warunków (zał. nr 5)
9) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

2) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

10)Oferenci mogą wysyłać pisemne zapytania oraz przekazywać oświadczenia i
dokumenty, w związku z niniejszym przetargiem na adres
Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, do dnia
16 grudnia 2015 r. do godz. 9,00.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Andrzej Hyc
–Kierownik Referatu w Urzędzie Gminy Ciepielów, tel. 37-88-047 w. 36,
12) Wadium – Oferenci nie składają wadium
13) Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, nie dłużej jednak jak 30 dni
14) Koperta z ofertą cenową powinna być oznaczona napisem ”Oferta na dostawę
opału na okres 1.01. 2016 -31.12. 2016 r. do kotłowni będących w zasobach
komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych ( oświatowych)
Gminy ”.
15) Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1,
27-310 Ciepielów, pok. Nr 1, do godz. 9,00, do dnia 16 grudnia 2015 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2015 r. , godz. 9.15, w sali nr 26 Urzędu
Gminy w Ciepielowie
16) Ceną oferty będzie obliczony iloczyn ton i ceny 1 tony węgla z uwzględnieniem
obowiązującego podatku do towarów i usług VAT
17) Walutą jaką będzie stosował Zamawiający i Wykonawca przy rozliczeniach będzie
ZŁ PLN.
18) Przy wyborze oferty podstawowym kryterium jest cena – 100 %. W związku z tym
wygrywa oferta najtańsza, poprawnie uzupełniona, zawierająca komplet wymaganych
dokumentów i zaświadczeń. Brak jakiegokolwiek dokumentu w ofercie jest
jednoznaczny z jej odrzuceniem.
19) Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wybrany oferent
nie będzie dopełniał żadnych innych formalności.
20) Zamawiający nie żąda wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21) Wzór umowy w załączeniu (zał. Nr 5). Oferent przedkładając swą ofertę podpisuje
wzór umowy oświadczając jednocześnie, że zapoznał się z wzorem umowy, akceptuje i
przyjmuje warunki w niej zawarte.
22) Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki
ochrony prawnej zgodnie z działem VI Prawa Zamówień Publicznych.
Wójt Gminy
Artur Szewczyk

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Nazwa i siedziba oferenta:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Zamawiający: Urząd Gminy Ciepielów, reprezentowany przez Wójta Gminy –
Pana Artura Szewczyka ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pokój nr 3, tel.
37-88-079
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 4.12.2014 r. roku:
I. Oferujemy wykonanie „Dostawy opału na okres 1.01.2016 r. - 31.12. 2016 r.,
w ilości 300 ton ( węgiel orzech 280 ton, miał węglowy 20 ton ) do kotłowni
będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach
budżetowych Gminy –( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac
Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej), „ za cenę :
Węgiel:
Netto zł: ...................................... słownie zł:
..........................................................................................................................................
VAT ............................. zł
Brutto zł: ....................................... słownie zł:
................................................................... ........................... ..........................................
Cena 1 tony węgla: netto …………..zł, brutto ................ zł
Miał: Netto zł: ...................................... słownie zł:
.......................................................................................................................................
VAT ............................. zł
Brutto zł: ....................................... słownie zł:
................................................................... ...........................
.................................................................................................................,
Cena 1 tony miału: netto ……………zł, brutto ................ zł
Ogółem wartość zamówienia:
Netto zł: .................................., słownie zł:
................................................................................................................................
Brutto zł: ................................., słownie zł:
...............................................................................................................................
II. Załącznikami do naszej oferty są:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................
Podpis oferenta / upoważniony przedstawiciel oferenta /
...............................................................

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 22 i oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.„Prawo
zamówień publicznych”( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Nazwa i siedziba oferenta :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
I. Oświadczam, że : 1) posiadam uprawnienia lub czynności do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich
uprawnień, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie
podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..
II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „ Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907)

Podpis oferenta:
/ upoważniony przedstawiciel oferenta /

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

Załącznik nr 3

POTENCJAŁ TECHNICZNY
Nazwa i siedziba oferenta :
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Lp.

Nazwa pojazdu
(sprzętu)

Ilość
Rok prod.

Tonaż -inne
dane
techniczne
(parametry)

Własny
(dzierżawiony)

Uwagi

Podpis oferenta:
/ upoważniony przedstawiciel oferenta /
........................................................

Zał. nr 4
..................................
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z
art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,
768, 811, 915, 1146 i 1232 z poźn. zm.), oświadczamy, że nie należymy / należymy
(niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* w przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej

...........................................
Miejscowość i data

..............................................................
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

U M O W A (projekt)
RRGK i OŚ. 271. 1.W. 2016
Zawarta w dniu .. stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy w Ciepielowie pomiędzy :
Wójtem Gminy – P. Arturem Szewczykiem
zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą …………………………………………………. zwaną dalej
Dostawcą w sprawie dostawy opału do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i
wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy– ( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie
ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
w okresie 1.01. 2016 r. 31.12.2016 r. o następującej treści:
§ 1.
W oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego w dniu 16 grudnia 2015 roku, zamawiający zleca
dostawę opału do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i budżetowych jednostkach
oświatowych w okresie 1.01.2016 r. - 31.12. 2016 r. w ilości 300 ton, w tym: węgiel kamienny orzech
- 280 ton, miał węglowy - 20 ton, a dostawca zobowiązuje się do jej wykonania. Integralną część
umowy stanowi oferta Dostawcy i warunki określone w SIWZ.
§ 2.
1.Dostawca zobowiązany jest wraz z towarem okazać dokument określający masę węgla .
2.Każdorazowa dostawa opału do kotłowni określonych w § 1 niniejszej umowy nastąpi po uprzednim
zważeniu samochodu z ładunkiem, a następnie bez ładunku w obecności komisji powołanej przez
Wójta Gminy.
§ 3.
Dostawca zobowiązuje się na własny koszt do rozładunku opału na plac wskazany przez
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.
§ 4.
W przypadku konieczności rozdziału opału z jednego środka transportu na poszczególne kotłownie,
dostawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni jego rozważenie.
§ 5.
Strony ustaliły cenę 1 tony opału wraz z transportem i podatkiem VAT na kwotę:
Węgiel – ………………………… zł,(słownie złotych:……………………………)
miał węglowy – ………………… zł, (słownie złotych: ……………………),

§ 6.
Cena oferty stanowi cenę umowną nie podlegającą waloryzacji.
§ 7.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za każdą partię opału w ciągu 14 dni od przedłożenia
rachunku.
§8
Wykonawca dostaw zapłaci kary umowne:
a/ za niedostarczenie opału w terminie w wysokości 15% wartości dostarczonego opału, zgodnie z § 1
umowy.
b/ za dostarczenie opału gorszej jakości w wysokości 15% wartości dostarczonego opału , zgodnie z §
1 umowy.
Wysokość kary , o której mowa w ust. 1 pkt. a, b oblicza się od wartości każdorazowo zamawianego
ładunku dla danej kotłowni.
§9
Strony zastrzegają sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy w terminie:
najpóźniej 14 dni przed odbiorem kolejnej dostawy.
§ 10.
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy kodeksu Cywilnego.
§ 11.
Ewentualne spory poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy
w Lipsku.
§ 12.
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Dostawca:
......................................

Zamawiający:
...........................................

