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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 

PROGÓW UNIJNYCH  NA  WYKONANIE  ZADANIA:   

 

 

Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych                       

i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie  

 
(CPV 09.11.10.00-0 węgiel i paliwa na bazie węgla, 09.11.00.00-3 paliwa stałe) 

 
 

przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych  

 

 
Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie reprezentowana przez Wójta Gminy, mająca swą 

siedzibę w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5. 

 

Dostawca: podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia  

 

SIWZ: specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

 

Ustawa Pzp: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 

r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 

Konsorcjum: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  

 

 

Rozdział I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu. 

 
Dostawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:  

 

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne 

zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 

do wykonania zamówienia, 

3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia. W szczególności posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 100.000,00 zł,  

4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,  

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 

1. Wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy” (którego wzór zawiera rozdział V SIWZ). 
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2. Do „Formularza Ofertowego” należy dołączyć”:  

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

b) oświadczenie oferenta w zakresie nie zalegania w opłaceniu podatków, opłat oraz składek 

na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, 

odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości płatniczych lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji organu właściwego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

pływem terminu składania ofert – załącznik nr 1 do SIWZ, 

c) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  2 zadań z zakresu sprzedaży 

wraz z dostawą co najmniej 250 ton opału (flot, węgiel orzech, węgiel groszek) rocznie dla 

jednego kontrahenta.  Wykaz powinien zawierać wyszczególnienie usług wraz z ich zakresem, 

datą rozpoczęcia i zakończenia. Do wykazu tego należy dołączyć dokumenty potwierdzające, 

że usługi te zostały wykonane należycie, 

d) wykaz potencjału sprzętowego potwierdzający, że Wykonawca posiada lub dysponuje co 

najmniej jednym samochodem o ładowności do 5 ton -  załącznik nr 6 do SIWZ, 

e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca  posiada ubezpieczenie  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności o wartości co najmniej 100.000,00 zł - dokument winien być ważny w dniu 

składania ofert,  

f) wypełnione załączniki nr 1-7 do SIWZ, 

g) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy 

składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, 
 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcja/spółki cywilne) ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonane, lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Jeżeli 

oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 

prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 

Zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przy czym 

termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

 

4. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się kilku Wykonawców wspólnie, 

wymaga się wówczas, aby każdy z jego członków osobno złożył dokumenty wymagane w 

dziale 2 ust. 2 lit. a, b niniejszego rozdziału oraz załącznik nr 3 do SIWZ. Pozostałe 

dokumenty wymagane w SIWZ (rozdział I dział 1 i 2) składa partner wiodący konsorcjum.  
 

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 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 wykonaniu zamówienia. 
 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w dziale 2 ust. 2 lit. a 2  składa dokument, 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające spełnianie określonego warunku.  Dokumenty sporządzone w języku obcym 

należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrvge3diltqmfyc4mjtga3tgnzsha
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7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o którym mowa w dziale 2 ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 

8. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. 

Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że 

wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone. 
 

3. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego się z Wykonawcami 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują faksem lub drogą elektroniczną (na numer lub adres e-mailowy wskazany przez 

wykonawcę w załączniku nr 3 do siwz), nie zwalnia to jednak z obowiązku dosyłania 

oryginałów pocztą. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. Informacje należy przekazywać na: 
a. fax 0324198407 lub 032 4198075 wew. 143  

b. e-mail : iwestycje@pietrowicewielkie.pl 

 

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
 

4. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i 

odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką 

informację na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek wpłynie w późniejszym terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zamieszcza na stronie internetowej. 
 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: w sprawach proceduralnych i 

dotyczących przedmiotu zamówienia  - Pan Marcin Ignasiak - tel. 032 4198075 wew. 143, 

oraz Pani Krystyna Kubiczek – tel. 0324198075 wew. 129 – w sprawach dotyczących 

przedmiotu zamówienia. 

     

4. Sposób przygotowywania ofert 
 

1. Oferta powinna spełniać zasady określone w ustawie Pzp oraz następujące warunki 

dodatkowe: 

 

a) oferta powinna mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim; 

b)  „Formularz Ofertowy” powinien być sporządzony zgodnie z przedstawionymi przez     

Zamawiającego wzorami (załącznikami); 

mailto:zamowienia@um.raciborz.pl
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c) wszelkie załączniki do oferty powinny zostać złożone w formie oryginału, lub 

poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem;   

d) odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach; 

e) jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”; 

f) ofertę należy pisać w jednym ciągu, nie pozostawiając miejsc niewypełnionych; 

g) oferta powinna być zaopatrzona własnoręcznym podpisem oferenta lub osoby (osób), 

mającej prawo do zaciągania zobowiązań w jego imieniu; 

h) niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze 

zaopatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta lub osoby upoważnionej (poprawki cyfr i 

liczb należy pisać wyrazami); 

i) wszystkie kartki oferty winny być trwale połączone (zszyte) w sposób uniemożliwiający    

wysunięcie się którejkolwiek z nich, oraz kolejno ponumerowane w prawym górnym rogu; 

j) oferta powinna być zaopatrzona w spis treści zawierający wykaz rozdziałów, dokumentów i  

załączników przedstawionych w ofercie wraz z podaniem numerów stron im 

odpowiadających; 

k) ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania; 

l) opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres: Gmina Pietrowice Wielkie                            

ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz opisane: „OFERTA do przetargu pn. 

„Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i 

użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

12.08.2013r. godz. 10.30”; 

m) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, 

zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone według 

takim samych zasad jak złożenie oferty – w odpowiednio oznakowanym opakowaniu 

(kopercie) z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”; 

n) zaleca się zachować kopię złożonych w ofercie dokumentów; 

o)  przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem treści umowy 

proponowanej przez Zamawiającego; 

p) każdy Wykonawca przygotowuje i sporządza ofertę na własny koszt. 
 

 

2. Jeżeli Wykonawca zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zamierza w treści oferty umieścić 

informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym 

pakiecie (opisanym jako „informacja stanowiąca TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”) z 

zaznaczeniem jego lokalizacji w spisie załączników do oferty.  

 

5. Opis kryteriów i sposobów wykonania oceny spełnienia warunków wymaganych od 

Wykonawców 
 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego oraz zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez 

Zamawiającego z niniejszego postępowania. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

 

Lp. Parametr podlegający ocenie Znaczenie 

[1] [2] [3] 

1 Cena oferty (dostawy) (wg Załącznika Nr 2) 100,00% 

 

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
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złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

6. Miejsce i termin składania ofert 
 

1. Miejsce składania ofert: pokój nr 1 w siedzibie Zamawiającego w godz. pracy urzędu. 

2. Termin składania ofert upływa dnia: 12.08.2013r. o godz. 10
00 

. 
 

7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 
 

 Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą upływa w 30 dniu od 

ostatecznego terminu składania ofert. 
     

8. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2013r. o godz. 10
30 

w pokoju nr 8 w siedzibie 

Zamawiającego.  
 

9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji. 

2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców. 

3. Publiczne otwarcie ofert obejmuje następujące czynności wykonywane przez komisję   

przetargową: 

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu; 

c) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; 

d) otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: 

a) oferty z napisem „Zmiana oferty...”, 

b) oferty z napisem „Wycofanie oferty...”, 

c) pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia. 

5. W przypadku nie złożenia  ważnej oferty lub po odrzuceniu wszystkich ofert, przetarg 

unieważnia się, zawiadamiając niezwłocznie wszystkich oferentów. 

6.  Poufne badanie ofert obejmuje następujące czynności: 

a) ocenę ofert od strony spełnienia warunków formalnych; 

b) ocenę ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji; 

c) wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

   10. Środki odwoławcze przysługujące oferentom w toku postępowania o udzielenie  

 zamówienia  

 
1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów określonych w art. 180 ustawy Pzp, przysługują środki 

odwoławcze przewidziane w Dziale VI tej ustawy, a w szczególności: 

1) od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 

na podstawie ustawy Pzp przysługuje odwołanie;  

2) o terminach i sposobie wnoszenia odwołania (5 lub 10 dni, od dnia w którym powzięto 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia) stanowi art. 182 

ustawy Pzp; 
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3) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na podstawie ustawy. Jeżeli 

Zamawiający uzna przekazaną informację za zasadną powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej (art. 181 ustawy Pzp). 

 

11. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu 

 zawarcia umowy 
 

1. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy Pzp. 

2. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel oferenta, który wygrał przetarg 

powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w dniu wskazanym w piśmie 

informującym o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 

 

Rozdział  II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i transport ok. 342 ton opału, w tym : 

a) węgiel orzech   ok.  39 ton 

b) węgiel /eko/ groszek ok.  133 ton 

c) węgiel groszek ok.  21 ton 

d) flot   ok.  149 ton 

 

2. Opał powinien spełniać następujące parametry jakościowe : 

 

1) węgiel orzech II: 

a) uziarnienie 40-100 mm 

b) wartość opałowa  > 28MJ 

c) zawartość popiołu < 7% 

d) zawartość siarki < 0,8% 

 

2) węgiel /eko/ groszek: 

a) uziarnienie 5-25 mm   

b) wartość opałowa  > 26MJ 

c) zawartość popiołu < 7% 

d) zawartość siarki < 0,6% 

 

3) węgiel groszek: 

a) uziarnienie 8-31 mm 

b) wartość opałowa  ≥ 27 MJ/kg 

c) zawartość popiołu < 7% 

d) zawartość siarki < 0,8% 

 

 

4) flot: 

a) uziarnienie 0-1 mm 

b) wartość opałowa  ≥  21MJ/kg 

c) zawartość popiołu < 7% 

d) zawartość siarki < 0,8% 

e) wilgotność  < 17% 
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2. Ze względów technicznych i architektonicznych transport opału do części budynków winien 

odbywać się samochodami o ładowności do 5 ton. Samochód powinien mieć możliwość 

tylnego i bocznego zrzutu ładunku. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający określi 

rodzaj pojazdu. 

3. W trakcie dostawy kierowca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu wystawionego 

przez kopalnię lub zakład przeróbczy, z którego jasno wynikać będzie jakie parametry 

posiada dana dostawa. Dokument taki winien być wystawiony na Wykonawcę lub 

Zamawiającego.  

4. Dostawy powinny się odbywać w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 8
00

 – 

15
00

, w soboty w godz. 8
00

 do 13
00

. 

5. Wymagany  okres trwania umowy: 25.08.2013 do 31.05.2014 r. 

 

2. Części zamówienia.  
 

Nie przewiduje się dzielenia zamówienia na części. 
 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  
 

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.  

 

 4. Termin wykonania zamówienia  

 
Wymagany termin wykonania umowy: od 25.08.2013 r. do 31.05.2014 r. 

 

 

Rozdział  III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 

1. Cenę robót należy podać w Załączniku Nr 2 „Formularza Ofertowego”, zgodnie z 

kosztorysem po uwzględnieniu ewentualnych upustów. 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zakupu i transportu  

opału będącego przedmiotem zamówienia.  

3. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny 

lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

4. W przypadku zmiany ceny opału przez producenta, udokumentowanej przez Wykonawcę, 

zmiana ceny dostarczanego opału nastąpi w drodze aneksu do umowy, nie częściej jednak 

niż raz na kwartał, przy czym pierwszy kwartał to miesiące wrzesień, październik i listopad 

2013. 

5.  Dopuszcza się podawanie ceny wyłącznie w ZŁOTYCH POLSKICH . 

6.  Podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty. 

 

Rozdział IV WZÓR UMOWY 

 

 
WZÓR UMOWY 

 

W dniu ...............................  w  Pietrowicach  Wielkich  pomiędzy : 

 

Gminą Pietrowice Wielkie, z siedzibą Urzędu Gminy 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie 

Andrzeja Wawrzynka, 
 

a  
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................................................................................................................................................................

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

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta 

umowa następującej treści: 
 

§ 1  

 

1. W wyniku wygrania przetargu nieograniczonego nr ........................... w dniu ......................... 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zakup i transport opału 

do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice 

Wielkie”.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zakupić i sukcesywne dostarczać do wskazanych przez 

Zamawiającego budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy 

Pietrowice Wielkie opał w ilości zależnej od potrzeb, w łącznej ilości ok. 342 ton, tj. : 
 

a) węgiel orzech   ok.  39 ton, 

b) węgiel eko groszek ok.  133 ton, 

c) węgiel groszek  ok.  21 ton, 

d) flot   ok.  149 ton. 

3. Opał powinien spełniać następujące parametry jakościowe : 

 

1) węgiel orzech II: 

a) uziarnienie 40-100 mm 

b) wartość opałowa  > 28MJ 

c) zawartość popiołu < 7% 

d) zawartość siarki < 0,8% 

 

2) węgiel /eko/ groszek:a)  

a) uziarnienie 5-25 mm   

b) wartość opałowa  > 26MJ 

c) zawartość popiołu < 7% 

d) zawartość siarki < 0,6% 

 

3) węgiel groszek: 

a) uziarnienie 8-31 mm 

b) wartość opałowa  ≥ 27 MJ/kg 

c) zawartość popiołu < 7% 

d) zawartość siarki < 0,8% 

 

4) flot: 

a) uziarnienie 0-1 mm 

b) wartość opałowa  ≥  21MJ/kg 

c) zawartość popiołu < 7% 

d) zawartość siarki < 0,8% 

e) wilgotność  < 17% 

 

§ 2 

 

1. Transport będzie realizowany własnymi środkami transportowymi Wykonawcy, przy czym 

minimalna jednorazowa ilość zamawianego i dostarczanego opału musi wynosić nie mniej niż 

0,5 t (pół tony). 
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2. Termin wykonania usług transportowych odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z  

zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie od 25.08.2013 r. do 31.05.2014 r. 

3. Dostarczony opał nie może budzić żadnych zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający jest zobowiązany do : 

a)  przekazania Wykonawcy listy budynków z ilością opału oraz terminem dostawy, 

b)  wskazanie i przygotowanie miejsca rozładunku opału, 

c)  pokwitowanie odbioru opału. 

2. Zamówienia na konkretne dostawy Zamawiający będzie składał pisemnie lub telefoniczne. 

Osobami uprawnionymi do składania telefonicznych zamówień są Pan Marcin Ignasiak oraz Pani 

Krystyna Kubiczek. 

3. Zamawiający uprawniony jest do złożenia Wykonawcy reklamację w terminie 7 dni od dnia 

odbioru towary. Złożoną reklamację Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć oraz zawiadomić 

na piśmie o zajętym stanowisku w terminie 7 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacji. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do : 

a) dowozu i rozładunku opału w terminie, ilości i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

b) termin wskazany w pkt 1 nie może być dłuższy niż cztery dni od dnia złożenia zamówienia, 

c) w trakcie dostawy kierowca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału lub kserokopii 

dokumentu wystawionego przez kopalnię lub zakład przeróbczy, z którego jasno wynikać 

będzie jakie parametry posiada dana dostawa. Dokument taki winien być wystawiony na 

Dostawcę lub Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest również do dodatkowej kontroli wagowej towaru w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego - na jego żądanie. 

 

§ 5 

 

1. Za dostarczony opał wraz z jego transportem Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie w wysokości 

…………….. określonej w ofercie  z dnia ............................. . 

2. W przypadku zmiany ceny opału przez producenta, udokumentowanej przez Wykonawcę, 

zmiana ceny dostarczanego opału nastąpi w drodze aneksu do umowy, nie częściej jednak niż raz 

na kwartał, przy czym pierwszy kwartał to miesiące wrzesień, październik i listopad 2013 r. 

3. Informacja o każdorazowym wzroście cen powinna być dostarczana do Zamawiającego w 

formie pisemnej bezzwłocznie po otrzymaniu takiej informacji, z jednoczesnym 

przedstawieniem propozycji aneksu. W sytuacji niedostarczenia nowego cennika do rozliczeń 

będą brane ceny obowiązujące dotychczas. 

4. Cena za transport opału nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

§ 6 

 

1. Wynagrodzenie płatne będzie bieżąco za każdy transport, na podstawie faktury VAT, do której 

będą załączane oryginały lub kserokopie dokumentów wystawionych przez kopalnię lub zakład 

przeróbczy, z których jasno wynikać będzie jakie parametry posiada dana dostawa oraz 

potwierdzenia odbioru dostawy opału. 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia faktury przelewem na 

wskazane konto. 

3. Wyklucza się zaliczki bądź przedpłaty na poczet realizowanych dostaw. 
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§ 7 

 

1. W wypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązków z § 4 umowy, a w szczególności 

niewykonanie usługi we wskazanym terminie, we wskazanej jakości lub ilości, Zamawiający 

może zlecić wykonanie zastępcze osobie trzeciej, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę. 

2. W wypadku dostawy opału niezgodnego z określonymi parametrami Zamawiający nie ponosi 

kosztów tej partii opału oraz transportu, a Wykonawca na własny koszt dokona załadunku i 

wywozu tego opału z kotłowni. 

 

§ 8  

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 

umowy, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego 

w § 5 umowy  za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wadliwej dostawy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w 

§ 5 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie dostawy,  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przestawionej w art. 145 ustawy Prawo 

zamówień Publicznych. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w 

przypadku: 

a) zmian osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, 

b) przedłużenia terminu realizacji umowy spowodowanego wydłużeniem sezonu grzewczego. 

2. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie 

aneksu do umowy. 

 

§ 10 

 

Umowę zawarto na czas określony tj. od dnia ………………. do dnia 31.05.2014 r. 

 

§ 11 

 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny z 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, licząc od następnego miesiąca po miesiącu, w którym dokonano 

wypowiedzenia. 

2. Znaczna częstotliwość pojawiania się złej jakości opału lub powtarzająca się nieterminowość 

dostaw uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych i wypowiedzenia umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§ 12 

 

Sprawy wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygały sądy powszechne właściwe miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

 



 11 

§ 13 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 ......................................      ....................................... 
Dostawca :                                                                                 Zamawiający : 

 

 

Rozdział V. FORMULARZ OFERTOWY 

5. Załącznik nr 1 „Oświadczenia Wykonawcy”, 

6. Załącznik nr 2 „Cena oferty”, 

7. Załącznik nr 3 „Informacje ogólne o Wykonawcy", 

8. Załącznik nr 4  ”Doświadczenie Wykonawcy", 

9. Załącznik nr 5 „Propozycje zlecenia robót podwykonawcom”, 

10. Załącznik nr 6 „Potencjał sprzętowy”, 

11. Załącznik nr 7 „Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej”. 

 

 

 

ZATWIERDZAM SIWZ  

 

 

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

data i podpis 


