Polanów 26.06.2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie
art.11ust.8 ustawy
na „ Dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2022r. w ilości
950 T- miał węglowy, 550T – węgiel groszek”

CZĘŚĆ I – INFORMACJE WSTĘPNE
1. Informacje o zamawiającym:
Nabywca: Gmina Polanów, 76-010 Polanów, ul. Wolności 4
Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Polanowie, 76-010 Polanów, ul. Stawna 2
NIP 499-04-65-414
REGON – 00382867
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 przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. 2164 z póż. zm.
3. Aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym
postępowaniu.

4. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą:
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach
obcych.
5. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆII INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa opału na place składowe kotłowni
lokalnych na terenie miasta Polanów w sezonie grzewczym 2020/2022 w następującej ilości
i asortymencie:
- miał węglowy – w ilości - 950 T o parametrach:
wartość opałowa 23-25 MJ/KG
wymiar ziarna 0-25 mm
zawartość popiołu ≤16 %
zawartość siarki ≤0,8 %
- węgiel groszek – w ilości - 550 T rocznie o parametrach:
wartość opałowa 25-27 MJ/KG
wymiar ziarna 8-31,5 mm
zawartość popiołu ≤9 %
zawartość siarki ≤ 0,6 %
Dostawy będą realizowane miesięcznie w ilości zgłoszonej przez Zamawiającego bądź
wskazanej w zestawieniach miesięcznych dostaw stanowiących załącznik do umowy.
2. Zamówienia częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferta wariantowa:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art.67 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia od 23 września 2020 r. – 30 czerwiec 2022 r.
CZĘŚĆ III – OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2 - sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3- zdolności technicznej.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów żądanych w SIWZ i przedstawionych w formie załączników do oferty w/g
formuły „spełnia lub nie spełnia”.
3. Wadium:
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
5.000,00zł (pięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a. w pieniądzu polskim,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U nr 109 poz.1158 z póż. zm).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto bankowe nr
07 9317 1038 3900 0417 2000 0012 do dnia 05.08.2020r. do godz.1100.
Zasady zwrotu wadium zgodnie z art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
CZĘŚĆ IV – DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIENIE WYMAGANYCH WARUNKÓW
1. Dokumenty wymagane:
1.1 Formularz ofertowy – druk jest załącznikiem do SIWZ
1.2 Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
1.3 Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.4 Odpis 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.1 ustawy.
1.5 Informacja banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym nią 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
1.6 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych ,dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,

dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
1.7 Atest (certyfikat) na oferowany towar będący przedmiotem zamówienia.
1.8 Zaakceptowany bez zastrzeżeń (podpisany przez uprawnioną osobę) projekt umowy –
załącznik do SIWZ.
2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej
działalności wykonawca postępuje zgodnie z §4.1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817).
W/w dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem z postępowania
o udzielenie zamówienia.
Jeśli Zamawiający stwierdzi, że podane przez Oferenta informacje zamieszczone w ofercie,
istotne dla postępowania są nieprawdziwe i zostanie to wykryte, będzie on automatycznie
wykluczony z postępowania przetargowego i umownego.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty bez względu na wynik
przetargu.
CZĘŚĆ V – INFORMACJE O SPOSOBIE
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

POROZUMIEWANIA

SIĘ

1. Sposoby porozumiewania się z wykonawcami:
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków ,zaświadczeń oraz i wszelkich
informacji związanych z postępowaniem przetargowym faksem, drogą elektroniczną,
jednocześnie żąda niezwłocznego dostarczenia w wersji pisemnej.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcom, którzy zwrócą się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się wykonawcami:
Opoń Roman – tel.(094)31-88-206, fax (094)31-88-598 od poniedziałku do piątku w godz.800
do 1500.
CZĘŚĆ VI – OPIS SPOSOBU SPORZĄDZANIA OFERTY
1. Postać oferty:
1.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem czytelnym, nie
zawierając poprawek i skreśleń.
1.2 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób upoważnionych do działania i
zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

1.3 Kserokopie zaświadczeń powinny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.
1.4 Oferta musi zawierać cenę netto węgla z akcyzą + podatek VAT.
1.5 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty).
1.6 Oferty składane są w 1 egzemplarzu.
1.7 Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę (pod rygorem wykluczenia z przetargu).
1.8 Dokumenty zawarte w SIWZ mogą być wykorzystane przez Oferenta jedynie zgodnie z
przeznaczeniem do opracowania oferty.
2. Oznakowanie ofert:
2.1 Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach.
2.2 Koperta wewnętrzna ma być dokładnie zamknięta i zaklejona z adresem Zamawiającego,
tytułem przetargu i opieczętowana pieczęcią firmy Oferenta.
2.3 Koperta zewnętrzna (jest w pełni kopertą anonimową) ma być tylko zaadresowana do
Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Polanowie 76-010 Polanów ul .Stawna 2
i oznaczona następująco: Oferta przetargowa – Przetarg nieograniczony na dostawę opału
CZĘŚĆ VII – TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie lub przesłać
pocztą na adres: Zakład Usług Komunalnych w Polanowie 76-010 Polanów ul .Stawna 2.
Termin składania ofert do dnia 05.08.2020r. do godz.1100.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie
terminu do wniesienia odwołania.
2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego: 05.08.2020r. godz.1200
CZĘŚĆ VIII – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Zgodnie z art.3 ust1 pkt1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach(Dz. U. Z 2013r. poz.385), cena
wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których
Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.
Cena powinna być podana w złotych polskich, w sposób następujący:
- cena brutto ze wszystkimi czynnikami cenotwórczymi.
CZĘŚĆ IX – KRYTERIA OCENY OFERT, OPIS SPOSOBU OBLICZANIA
WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: najniższa cena
Oferta z najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Pozostałym Oferentom,
spełniającym wymagania kryterialnie przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty).
2. Zastosowane wzory do obliczania punktowego:

Cx = (Cmin : Co) x 100
gdzie:
Cx – ilość punktów przyznana danej ofercie za cenę brutto
Cmin – cena minimalna zaoferowana w przetargu
Co - cena podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
100 – maksymalna ilość punktów do uzyskania

3. Opis obliczenia wartości zamówienia:
3.1 Wykonawca przedstawi (odpowiednio według złożonej oferty) cenę 1 tony węgla
kamiennego (groszek), cenę 1 tony miału węglowego na formularzu ofertowym, załącznik
nr 2 o wymaganych parametrach jakościowych wskazanych przez Zamawiającego w
niniejszej specyfikacji wraz z podatkiem VAT i transportem (dostawą).
3.2 Cena oferty powinna obejmować koszty związane z wykonaniem zamówienia, a zwłaszcza
za i wyładunek oraz transport z miejsca składowania Wykonawcy do miejsc wskazanych
przez Zamawiającego.
Zamawiający na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę najniższej ceny w formularzu
ofertowym, dokona przeliczenia w następujący sposób:
- cena netto 1 tony węgla groszek x 550 T
- cena netto 1 tony miału węglowego x 950 T
Wynik uzyskany z zsumowania każdej części będzie wartością wpływającą na wartość całego
przedmiotu zamówienia.
4. Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
CZĘŚĆ X – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 10 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania z ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że nie zachodzą
przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ XI – ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
CZĘŚĆ XII – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W PRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu certyfikatów na każdą
dostarczoną partię opału. Przekazany certyfikat powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed dostawą danej partii opału.
2. Zamawiający ma prawo podać analizie technicznej dostarczany opał. W przypadku
udowodnienia (świadectwo badania), że opał nie opowiada parametrom technicznym
zawartym w umowie, kosztami poniesionymi za kontrolne badanie jakości opału
Zamawiający obciąży Wykonawcę.
3. Zamawiający ma prawo podać analizie technicznej opał w przypadku nie przedstawienia
przez Wykonawcę certyfikatów na dostarczoną partię opału.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania z placu Zamawiającego na własny koszt
dostarczonej partii opału niezgodnego z parametrami technicznymi zawartymi w
umowie.(parametry techniczne opału oparte na podstawie świadectwa badania dostarczonej
partii opału).
5.za niedostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionej w rozliczeniu miesięcznym ilości opału
Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości
miesięcznej ilości dostawy opału wg ceny ustalonej niniejszą umową.
CZĘŚĆ XIII – ZMIANA UMOWY
1.Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia n.w. okoliczności:
a) zmianie uległy adresy/siedziba Zamawiającego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w
rejestrach publicznych,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) zmianie uległy stawki podatku od towarów i usług(VAT),
d) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
e) z uwagi na przedłużenie procedury przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego,
f) rezygnacji z części dostaw przez Zamawiającego.
2. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi
rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę
wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu.
Jeżeli o zmianę Umowy wnioskuje Wykonawca, musi on złożyć taki wniosek Zamawiającemu,
co najmniej 10 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem
przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez
Zamawiającego.
4. Żadna zmiana nie może zostać uczyniona wstecznie. Jakakolwiek zmiana w Umowie,
która nie została dokonana w formie aneksu zostanie uznana za nieważną.

CZĘŚĆ XIV – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybrany Wykonawca oraz wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zostaną
niezwłocznie powiadomieni o wyborze oferty, o wykluczeniu z postępowania, o odrzuceniu
ofert.
Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu.
CZĘŚĆ XV - INFORMACJE DODATKOWE ZAMAWIAJĄCEGO
− Zamawiający nie jest zwolniony z podatku akcyzowego na wyroby węglowe.
− Dostawę opału na place składowe Zamawiającego mogą wykonywać auta z ciężarem
ładunku 20 – 28 T.
− Dostawy opału do Zamawiającego powinny być realizowane zgodnie z
harmonogramem dostaw, minimalne jednorazowe dostawy opału wynoszą 20 -25 T.
− Dostawy opału do Zamawiającego powinny być realizowane w godzinach 7oo – 15oo.
− Zamawiający dopuszcza faktoring.
CZĘŚĆ XVI – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1.Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ( art.179 -198 ) ustawy Prawo
zamówień publicznych.
CZĘŚĆ XVII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Załącznik do SIWZ:
1.Formularz ofertowy
2.Wzór umowy
3.Formularz oświadczenia Wykonawcy
4.Wykaz ilości dostaw opału
ZATWIERDZIŁ:

