Polanów 26.08.2019r.

Specyfikacj a Istotnych Warunków Zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej kwoĘ określonej na podstawie
art.l1ust.8 ustawy
fl& ,, Dostawę opału na sezon gtzęwczy 20l9l2020r. w ilości
47 5 T: miał węglowy, 27 5T - węgiel groszek"

cząścI _ INF,oRMACJE wsTĘpNE
Informacje o zamawiającym:
Nabywca: Gmina Polanów, 76-010 Polanów, ul. Wolności 4
Odbiorca: Zal<ład Usług Komunalnych w Polanowie, 76-010 Polanów, ul. Stawna 2
NIP 499-04-65-414
REGON _00382867
1.

Nr. telefonu - (094) 31-88-206
Nr. fax. - (094) 31-88-598
Adres e-mail zuk@polanow.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetatgu
nieograniczonęgo o wartości poniżej kwoĘ określonej na podstawię art.ll ust.8 ustawy.
Podstawa prawna udzięlenia zamówienia publicznego: ustawa z dnia 29 sĘcznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U . z ż0I5r. 2164 z póż. zm.

Aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzęnia aukcji elektronicznej

3.

postępowaniu.

Rozliczenie międry zamawiającym a wykonawcą:
Zarlawiający nie przewiduje rozIięzeńa zawartej umowy

4.

walutach obcych.
5. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu:

o

w

niniejszym

zamówienie publiczne w

Zarlawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udzińuw postępowaniu.

czĘŚclI INFoRMACJE o pRzEDMIOCIE pRzETARGU NIEoGRANICzoNEGo
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa opafu na place składowe kotłowni
lokalnych na terenie miasta Polanów w sezonie gtzewczym201912020 w następującej ilości
i asortymencie:
- miał węglowy - w ilości - 475 T o parametrach:

wartośćopałowa 23-25 MJ/KG
wymiar ziarna)-25 mm
zawartość popiołu <16%
zawartośćsiarki <0,8 o^
- węgiel groszek - w ilości - 275 T o parametrach:
wartośó opałowa 25-27 MJ/KG
wymiar ziarna9-31,5 mm
zawartośó popiołu ś9%
zawartośó siarki < 0,6 Yo

Dostawy będą realizowane miesięcznie w ilościzgloszonej ptzez ZamawtĄącego bądź
wskazanej w zestawieniach miesięcznych dostaw stanowiącychzałącznik do umowy.
2. Zamów ienia częściowe

:

ZanawiĄący nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.

Ofeńa wariantowa:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zawarcie umołvy ramowej:

Zamawiającynieprzewidujezawarciaumowyramowej.

5. Zamów ienia uzupełniaj ące:
Zamawiający przewiduje możliwośćudzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art.67 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamlwieńpublicznych.

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówieniaod,23 września 20t9
6.

CZĄŚC

ilI -

n-

30 czerwiec}L}L n

OPIS WARUNKÓW UUZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którry spełniają warunki,
dotyczące:
1 - posiadania uprawnień do wykonywania określonejdzińalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowipek ich posiadania.
2 - sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3- zdolności technicznej.
2. Ocena spelnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

ZanawiąącY dokona, ocenY spełnienia waruŃów udziału
w postępowaniu na podstawie
dokumentów żądanYc1 w
i przedstawionych * formie 'rałĆrn:ńłdo oferty *7g
formuĘ,,spełnia lub nie spełnia''.

!Ńz

3.

Wadium:

PrzYstęPując do Przetargu Wykonawca,zobowiązany jest
do wniesienia wadium w wysokości
5.000,00zł (pięó tysięc y złoĘch00/1 00).
Wadium

1noże

byó wnoszone w następujących formach:

wpieniądzupolskim,
b, Poręczeniach bankowYch lub poręczeniach spółdzietczej kasy oszczędnościowo_
kredytowej , z tym że potęczenie kasy jest zawsze por|Jńi"pińięznl^,
c. gwarancjach bankowych,
d, gwarancj ach ubezpieczeniowych,
a.

udzielanYchPtzezno.Ęi9ł, o których mowa w art.6bust.5 pkt.2
ustawy z
listoPada 2000r. o utworŹeniu ńokkiej eg.n.iińo"woju przedsiębiorczości
!3ia9
lDz.U nr 109 poz,1 158 z póż. zm).
wadium wnoszone w pieniądzunależy wpłació na konto
bankowe nr
a7 %n 1038 3900 04t7 2000 ooiz ło dnia 13.09.zorg".
ao goa".rtoo.
ZasńY zwrotu wadium zgodnie z art.46 ustawy Prawo ińd*r"np'ublicznych.
ę, w Poręczeniach

Termin związania ofertą:
Termin związaniaofertą wYnosi 30 dni, bieg terminu
rozpoczqasię wraz z upĘwem terminu
składania
4.

ofert.

CZĘŚC IV - DOKUMENTY WYMAGANE OD OF,ERENTÓW
POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIENIE WYMAGANYCH WARI]NKÓW
1.

Dokumenty rvymagane:

1.1 Formularz ofertowy
- druk jest zńącznikiem do
1,2 oŚwiadczęnie oferenta o spełnieniu warunków

SIWZ
określonych w art.22 ust.l ustawy prawo

zamówień publicznych.
1,3 OŚwiadczenie oferenta, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawi
u!t:l ustawy Prawo zarnówieńpubliczrrych.
,.
)

ę

art.24

1,4 OdPis z właŚciwęgo
Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wmagąą wpisu do rejestru tuu ewioencii, w celu
potwierdzenia braku podstaw wyń uózęńanipoasta*i,e
art.2lust. 1 ustawy.
-oszczędnosciowołaed}towej
1,5 Informacja banku lub kasy
potwierdzającej wysokość
PosiadanYch Środ]<Ów finansowych lub_ zdolnośó ń;;yto*ą Wykonawcy,
w okresie nie
wcześniejszymnią_l miesiąc przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o
dopuszczenię do udziału * po.iępowaniu.
1,6 WYkaz wYkonanYch, u
piŹypńku świadczeń okresowych lub cią$ych rówńeż
wYkonYwanYch ,dostaw. _1
lub usĘ w zakręsie nieJędnym do wykazania spełnienia
waruŃu wiedzY i doŚwiadczęnia ń okresie ostatnich
łr."Ón bt przĆd;pł!*.* terminu
składania ofert albo.wnio9k9w o dopuszczenie
do udzińuw postępowanir, ;i;;.ii;ń;
Prowadzenia działalnoŚci jest króiszy - w tym okresie, z podaniem
ich wartości,

Przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zńączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te dostawy lub usługi zostńy wykonane lub są wykonywane należycie.
1.7 Atest (certyfikat) na ofęrowany towar będący przedmiotem zamówienia.
I.8 ZaakcePtowany bez zastrzężeń (podpisany przez uprawnioną osobę) projekt umowy _
zŃącznikdo SIWZ.

wykonaw ca zamieszkaĘ poza terytorium Rzecrypospolitej polskiej :
JężeIi Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zarniast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej
działalnoŚci wykonawca postępuje zgodnie z §4.t. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Ź
dnia30grudnia2009t. wsprawie rodzajów dokumentów,jakich możeżądaćZanawiającyod
Wykonawcy oruz form, w jakich te dokumenty mogą byó składane (Dz.U. Nt 226,poz.t-sią.
Ww dokumenty powinny byó złożone w formie oryginafu lub kserokopii poświadczonej'za
zgodnośćz oryginałemptzęz osobę uprawnioną do podpisania oferty.
Nie sPełnienie chociazby jednego waruŃu, skutkować będzie wykluczeniem z postępowania
o udzielenie zamówienia.
JeŚli Zamawiający stwietdzi, że podane ptzęz Oferenta informacje zatieszczone w ofercie,
istotne dla postępowania są nieprawdziwe i zostanie to wykryte, będzie on automatycznie
wykluczony z postępowania ptzetargoweeo i umownego.
Oferent Ponosi wszelkie koszty złlięane z ptzygotowaniem oferty bez względu na wynik
przetargu.
2.

CZĘŚC V

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

ZAMA\ryIAJĄCE Go Z wYKoNA\ilcAMI

porozumiewania się z wykonawcami:
KńdY Wykonawca ma prawo nwócić się do zamańającego o wyjaśnienie specyfikacji
i stotnych warunków zamówienia.
Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków ,zaświadczeń oraz i
wszelkich informacji zwiryanych z postępowaniem przetargowym faksem, drogą
elektroniczną, jednocześńe żądaniezńocznego dostarczeńaw *e.Ś;i pisemnej.
ZamawiĄący udzieli niezwłocznie wyjaśnieńwykonawcom, którzy zwrócą się do
Zamańającego o wyjaśnienie treści SIWZ, jednak nie później ńż: na 2 dni przed,-upł|wem
1. Sposoby

terminu składania ofert.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się wykonawcami:
OPońRoman - te1.(094)3t-8S-ż06, fax (094)31-88-598 od poniedziałku do piątku w godz.800

do

1500.

CZĄŚC VI - OPIS SPOSOBU SPORZĄDZANIA OFERTY
1. Postać oferty:

1.1 Ofęrta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem czytelnym, nie
zawierając poprawek i skreśleń.
I.2 Oferta oruz wszystkje zŃączniki wymagają podpisu osób upoważnionych do działania i
zaciągania zobowięń w imieniu Oferenta.

1'3 Kserok"oi',:::_T1l;zeń
nowinny posiadaó potwierdzenie zgodności
1,4 ofer:tamusi zawierać
z oryginałem.
cenę netto węgla

z

]

akcyzą+
podatek VAT.
-oL*"

w sposób t'wńy, zapobiegĄący

:ó;fl;Tfi,;:?ilr",§fr, x*ni.li;;;;,"J

J.9

9r.ny składane są w 1
"erimitur^.
moze-ytzódłozy{tyń5i*:*,-ę

1,7 oferent

(pod rygorem wykluczen

iazprzetngu).

2. Oznakowanie ofert:

'''

"oorf;#*nalezY

składaĆ w dwóch nieprzejrzystych,
zaklejonych kopertach lub

"mzrł:HrJ;'::ł":"'#'f;#Tffiffi H*i:ó#;#:.zadręsemZanawiającego,

2'3 KoPerta zevlnęttzni.(jest'w płrritop.ią'*oni-'ową).ma
być tylko zaadresowana do
larnawiĄąu1o Z+ua u-'ł"9ń*unulrry.h * pońori e 76-0l0Polanów
l oznaczona nastęPująco: oferta
ul .Stawna 2
Przetargowa-Ptzetngni.ogr*i.rffia
dostawę opafu

CZĘŚC YII - TERMIN I MIEJSCE
SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1' ofertę naleŻY ńoŻYÓ w sekretari
acie Zakładu Usług Komunalnych
w polanowię lub
na adres: Zakłń Urd
poń*i

*;il"ńn

liT:lh#cńą

*

Termin składania ofert do
dnia 13.09.2019ndo godz.1100.

ę

76-0tOPolanów

3ffL"1""".H:*.ffi ,*nn:"iędą";l;#'#iionu'r.ombezotwierania,poupĘwie

2, Miejsce otwarcia ofert
w

,i"ińi'zamawiającego:

13.09. 2019n godz.1200

CZĘŚC WII - OPN SPOSOBU
OBLICZANIA CENY
Zgodnie z art,3 ustl pktl
ustavry z dnia5 lipca 200t
r.o cenach(D z.IJ. Z 2013r.poz.385),
cena wYkonania zllrówieni"
wszystkie elemenł s|ład9we,
ZanawiającY jest zobowiązany"9!1ń":.
za wykonanie których
Wykonarv_cy zapłacić,w tym
równiez
podatek
Cena powinna być podan ;
VAT.
y, ńr:t;
liastępu, ący:
- cena brutto ze wszystkirni
."ynnitńi ..oo-t*o.;;;;i."'

;;o"rńffi il#

$1ff%r5 r*ffiiilBlr#".i,fiB§i"oT,ERT, opls sposoBu oBLIczANIA
Kryteria oceny ofert:
_l.
PtzY wYborze ofert Zamańający
będzie r<ie,rorył się następuj
oferta z najniższą
najniższa cena
o.fuĘa mat symalną ri.ru§;;r,fió* ąoymkryterium:
(100). pozostałym oferentom,
'"'ę
sPełniającYm WĘa9ani.a

S-T:"*alnie

mnieis

r*y'.ri"iii. przypisana zostanie

.
ńil'ińio*.
'il

odpowiednio
wyni.--{iir*irrnowany jako wartość mniejsza
puŃtowa

2. Zastosowane wzory do obliczania punktowego:

C*: (C-in:

Co)

x 100

gdzie:

C*- ilośćpunktów ptzlznana danej ofercie za

cenę brutto
C,nin- cena minimalnazaofetowana w przetargu
co - cena podana ptzez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
l00 - maks;lmalna ilośó puŃtów do uzyskania

3. Opis obliczenia

wańościzamówienia:
3.1 WYkonawca przedstawi (odpowiednio według złożonĄoferty) cenę 1 tony węgla
kamiennego (groszek), cenę 1 tony miału węglowego na formuhrń ofertowym załącziik
,
nr 2 o wYmaganych parametrach jakościowych wskazanych przez ZamawiĄące€o w
niniej szej specyfikacj i wr az z podatkiem vAT i transportem (dostiwą).
3.2 Cena oferty powinna obejmowaó kosźy nłitązane z wykonńiem zamówienia, a
zńaszcza za i wyładunęk oruz transport z miejsca składowania Wykonawcy do miejsc
wskazanyc h ptzez Zamawiaj ącego

.

ZanańającY na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę najniższĄ ceny w formularzu

ofertowym, dokona przeliczeńa w następujący sposób:

- cena netto 1 tony węgla groszek x275 T
- cena netto 1 tony miału węglowego x 475

T

WYnik uzYskany z zsumowaniakńdej częścibędzie wartością wpływającą na wartośó całego
przedmiotu zamówienia.
4.

Wynik:

Oferta, która Przedstawia najkorzystniejszy bitans (maksymalnaliczbaprzyznarLych punktów
w oParciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, poŻoŚtuł" oi".ty zostaną
sklasYfikowane zgodnie z ilościąuzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanió
powierzona Wykonawcy, który uzyska najvłyższąilośópunktów.

CZĘŚC x - INFORMACJA o FoRMALNoścIAcH, JAKIE wll\llv zosTAć
DOPEŁNIONE PR.ZF.Z WYKONAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PaBLICZNE G O
I. Zarnańający zańera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niz l0 dni od przekazanta zawiadomienia o wyborze oferfy, nió później jednak niż ptzed
upływem terminu zńązania z ofertą.
2. Jężeli WYkonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sPrawie zamówienia publicznęgo, zalTlawiający może wybrać ofertę najkorzystniĆjszą

spośród pozostĄch ofert, bezprzeptowadzęńa ich ponownej oceny, chyba żęnie zachodzą
przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚC XI - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONAI\IIAUMOWY
Zamawiający nie przewiduje wniesieniazabezpięczeńanależytego wykonania umowy.

CZĘŚC XII - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZA\ilIERANEJ UMOWY W PRA\ryIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawca zobowtązany jest do przekazania Zamavąającemu certyfikatów na kńdą
dostarczoną partię opału. Przekazany certyfikat powinien byó wystawiony nie wcześniejniż
3 miesiące przed dostawą danej partii opafu.
2. Zamańający ma prawo podaó analizie technicznej dostarczany opał. W przypadku
udowodnienia (świadectwo badania), że opń nie opowiada puametrom technicznym
zawaĘm w umowie, kosztami poniesionymi za kontrolne badanie jakości opału
Zanańający obciĘy Wykonawcę.
3. ZamawiĄący ma prawo podaó analizię technicznej opał w przypadku nie przedstawienia
ptzęz Wykonawcę certyfikatów na dostarazonąpartię opafu.
4. Wykonawca zobońązany jest do zabtania z placv ZamawiĄącego na własny kosź
dostarczonej partii opału niezgodnego z paranettani technicznymi zawartymi w
umowie.(parametry techniczne opału oparte na podstawie świadectwa badania dostarczonej
partii opału).
5.za niedostarczęńe ptzez Wykonawcę uzgodnionej w rozliczeniv miesięcznym ilościopału
Zanawiający będzie naliczń Wykonawcy karę umowrą w wysokości10% wartości
miesięcznej ilościdostawy opału wg ceny ustalonej niniejszą umową.

CZĄŚC XIII - ZMIANA

UMowY

l.Umowa możę ulec zmianie w przypadku zaistnienia n.w. okoliczności:
a) zlńanie ulegĘ adresy/siedziba ZamawiającegolWykonawcy oruz inne dane ujawnione w
rej estrach publicznych,,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) zmianie uległy stawki podatku od towarów i usfug(VAT),
d) zmianie uległy przepisy prawne istotne dlarcalizacji przedmiotu umowy,

e)

z

uwagi na przedłuzenie procedury przetargowej

publicznego,

w

sprawie udzielenia zamówienia

z częścido staw pruez Zamańaj ąc e go .
Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiarry umowy, mogą między innymi
rzutowaó na zlnianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia lubli na zmianę

f) r ezy gnacji

2.

wynagrodzenia Wykonawcy.
musi być dokonana na piśmiew formię aneksu.

3. KńdazmianaUmowy

o

zmianę Umowy wnioskuje Wykonawca, musi on złoĘó taki wniosek
Zarnańającemu, co najmniej 10 dni ptzed zamieruonym wejściem w życie takiej zmiany, z

Jezeli

wYjątkiem PrzYPńków należYcie uzasadnionychptzezWykonawc
ę i zaakceptowanych przez
Zamańającego.
4, Żadnazmiananie moze zostaćuczyniona wstecznie. Jakakolwiekzlrianaw Umowie,
która nie zostaładokonana w formió aneksu zostanie uznanazańewńną.

CZĘŚC XIV - ZA\ryIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
WYbranY WYkonawca otaz Wszyscy wykonawcy, l<tótzy złożyli
oferfy w postępowaniu,
o
wyborze ofeĘ, Ó wykiuczeniu z postępowania, o
Powiadomieni
1::93 l*zuńocznię
oorzuceruu
otert.
Termin i miejsce zawarciaumowy zostanie określonyw zawiadomieniu.

CąŚCXV - INFORMACJE

DODATKOWE ZAMAWIAJĄCEGO

zamańający nie jest zwolniony z podatku akcyzowego na wyroby
węglowe.
Dostawę oPafu na Place składowe Zamawiającego mogą wykonywać
autaz ciężarem
ładunku 2a -28T.

DostawY oPafu

do

Zamawiającego powinny

byó realizowane zgodnie

z

harmonogramem dostaw, minimańlednoiazowe łostawy opału
wynoszą 20 -25 T.
DostawY oPału do ZamawiE ącego powinny by ó r ealizo**.
* go izinach7oo _ 1 5 oo.
Zamańaj ący dopuszcza faktoring.

CZĘŚC

xvl - Śnourr OCHRONY

PRA\ryNEJ

l,WYkonawcom, których interes prawny doznal lub może
doznaó uszczerbku w wyniku
naruszenia Ptzez
określonych
w
ustawi
ę
zasń udzielania zamówień
.Zaryawiającego
prawnej prr"*Idriune w dziale yI ( art.l19 -198 ustawy
PrzYsługują Środki
99.hony
)
Prawo zamóńeń publicznych.

CZĘŚC XWI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sPrawach nieuregulowanych w niniejszej,specyfikacji mają zastosowanie
przepisy prawa
zamówień publicznych araz Kodeksu

Zńącznikdo SIWZ:

1.Formularz ofertowy
2.Wzfu umowy
3.Formularz oświadczenia Wykonawcy
4.Wykaz ilościdostaw opału

CŃh;go

