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GMINNY ZESPÓŁ
EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY
SZKÓŁ W SECEMINIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na :
zakup oraz dostawa opału (węgiel kostka, węgiel orzech) w sezonie
grzewczym 2009/2010 dla szkół oraz przedszkola z terenu Gminy
Secemin

Kierownik GZEASz w Seceminie
……………………………..
Secemin, dnia 15.09.2009 r.

Nr sprawy:ZP341/2/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. Informacje o Zamawiającym
Zamawiającym jest: Gminnny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie
ul. Koniecpolska 1, 29-145 Secemin, tel. 034/3556081;
e-mail: gzeassecemin@fortes.com.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Przy udzielaniu
niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz.1655 z 2007r. z póź. zm.), zwanej dalej ustawą,
wraz z przepisami wykonawczymi, a w sprawach nieuregulowanych Ustawą przepisy
Kodeksu cywilnego.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa węgla o symbolu Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV): 09.11.12.10.5 węgiel kamienny na potrzeby niżej wymienionych
jednostek:
- Szkoła Podstawowa w Psarach
- Filia w Kuczkowie
- Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej
- Szkoła Podstawowa w Żelisławicach
- Publiczne Przedszkole w Seceminie
2. Zamawiający ustala łączną wielkość zamówienia na około 150 ton w ilościach
i asortymentach:.
a) węgiel kamienny kostka 120 ton; węgiel kamienny orzech 30 ton
- kaloryczność minimum – 25 kJ/kg
- zawartość popiołu max. - 9%
- zawartość siarki max. - 0,7%
3. Podane potrzeby roczne stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na opał
w okresie trwania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu
zamówienia, które dostosowane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia odbiorców
w ciepło.
5. Termin wykonania zamówienia: zakup oraz dostawa węgla dokonywany będzie
sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami w sezonie grzewczym 2009/2010.

IV. Opis warunków udziału Wykonawców w postępowaniu
1. Warunki udziału w postępowaniu:
• Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy, tj.:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
• Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Ustawy;
• Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych
w niniejszej specyfikacji jako wyłącznej podstawy postępowania.
V. Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu
o wymagane dokumenty metodą „spełnia/ nie spełnia”
VI. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami:
• Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z opisem przedmiotu
zamówienia, dostarczoną specyfikacją oraz zdobycia wszelkich informacji, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
• Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
• Treść oferty musi odpowiadać treści SWIZ. Jeżeli treść oferty nie odpowiada treści
SWIZ, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy, zamawiający ma obowiązek odrzucenia
oferty.
• Oferta musi obejmować pełny zakres zamówienia i musi być sporządzona
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
• Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez
upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy zgodnie
z wymogami ustawowymi. Miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub
korekty błędów będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Podpisane winny
być również wszystkie załączniki do oferty.
• Podpis powinien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę
podpisującą (powinien składać się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej
z używaną formą podpisu).
• Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
• Kartki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyraźnie oznaczone jako
objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą:
„ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty. Zaleca się
aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorstwa podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.

• Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Gminny
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Seceminie ul. Koniecpolska 1,
29-145 Secemin oraz będzie posiadać oznaczenia: Przetarg nieograniczony – oferta
na zakup węgla na sezon grzewczy 2009/2010. Nr sprawy ZP341/2/2009.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać również nazwę
i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej
opóźnienia.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz załączniki,
mianowicie:
• aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada
przedmiotowi zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert złożone w formie oryginału lub kserokopii
(kserokopia dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
osobę/osoby uprawnioną do podpisania)
• wypełniony szczegółowo Formularz Oferty z wykorzystaniem wzoru –załącznik nr1
• oświadczenie z art. 22 ust 1 pkt.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2
ustawy jw. - załącznik nr 2 i załącznik nr 3
• projekt umowy zaparafowany na każdej stronie przez upoważnioną do reprezentacji
Wykonawcy osobę z wykorzystaniem załącznika nr 4,
• wypełniony szczegółowo Formularz Cenowy – załączniki nr5,
• dokument jakości potwierdzające parametry określone dla przedmiotu zamówienia
w punkcie III.2a) niniejszej specyfikacji, potwierdzony za zgodność z oryginałem
• pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik
Przedstawione dokumenty muszą być aktualne, tzn. muszą przedstawiać stan faktyczny
i prawny istniejący w chwili składania ofert. Dokumenty muszą być przedstawione w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej
stronie kopii).
Sposób poświadczenia dokumentów: Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby
upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Poświadczenie powinno
nastąpić w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające.
Uwaga!!! W przypadku składania kserokopii musi być ona poświadczona za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści
wpisów, pieczątek, podpisy itp., które figurują na oryginale.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia
i dokumenty składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi
wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na
własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego
co najmniej 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania Wykonawców muszą
być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego określony

w rozdziale I niniejszej specyfikacji.
3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SWIZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
Pytania odnośnie organizowanego przetargu prosimy kierować pod numer tel. (034)3556 081
od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500. Uprawnionym do bezpośredniego
kontaktowania się z oferentami jest Agnieszka Górska.
IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy składający oferty pozostaną nimi związani przez okres 30 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert tj do 23.10.2009r.
X. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XI. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków i przygotowania oferty.
1. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona w oparciu o analizę dokumentów
dołączonych do oferty, określonych w rozdziale VII niniejszej SWIZ i w związku z tym
Zamawiający uzna za ważne tylko te oferty, które zawierać będą wszystkie w/w
dokumenty i zostaną sporządzone zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy o zamówieniach
publicznych.
Z treści załączonych dokumentów do oferty musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki
Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
2. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
c) oferta jest podpisana przez upoważnione do reprezentowania wykonawcy osoby
ujawnione w odpowiednim rejestrze handlowym lub innym albo we wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej
d) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków
udziału i przedmiotu zamówienia.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Złożenie i otwarcie ofert:
Ofertę w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg nieograniczony - Oferta na
zakup węgla w sezonie grzewczym 2009/2010” należy dostarczyć do dnia 23.09.2009r.,
do godziny 1000, do Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
w Seceminie ul. Koniecpolska 1, 29-145 Secemin (budynek Zespołu Szkół w Seceminie
II piętro), w godzinach od 700 do 1500 lub przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2009r. o godz. 1000 w siedzibie Gminnego Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki
w tekście ofert zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji oraz
została uznana za najkorzystniejszą.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu.
XIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Ocena ofert:
• Jedynym kryterium oceny i wyboru oferty będzie najniższa cena zaoferowana przez
wykonawcy.
• Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając pełen zakres zamówienia określony
w niniejszej specyfikacji.
• Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia (a zwłaszcza za i wyładunek oraz transport z miejsca składowania do
miejsc wskazanych przez Zamawiającego) i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie
• Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu oferty (zał. Nr 1 do niniejszej
SWIZ) cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia wyliczoną w oparciu
o formularz cenowy zał. Nr 5 do niniejszej specyfikacji.
• Wykonawca w swojej ofercie musi określić podatek VAT z należytą starannością
i zgodnie z przepisami prawa.
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
•
•
•

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście ofert zgodnie z zasadami
określonymi w art. 87 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Wyboru najkorzystniejszej oferty /z największą ilością punktów/ dokonuje Kierownik
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Seceminie.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium:
Cena ofertowa brutto za 1 tonę węgiel kostka – 70%
Cena ofertowa brutto za 1 tonę węgiel orzech – 30%
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik nr 5.
Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według
następujących zasad:
Cw = (Cmin / Cx) x 100, gdzie:

•

Cw – ilość punktów przyznanych danej ofercie
Cmin – najniższa cena brutto 1 tony opału (węgiel kostka, węgiel orzech)
Cx– cena 1 tony opału brutto podana przez uczestnika, którego wynik jest obliczany
W zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium oraz niepodlegająca
odrzuceniu otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni Wykonawcy niezwłocznie po jego
rozstrzygnięciu. Wynik ogłoszony zostanie w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej. W zawiadomieniu o wyborze
Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej
cenę. Niezależnie od publikacji w/w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz
o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu Wykonawcy zostaną zawiadomieni
pisemnie.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż w ósmym dniu
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem
terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy o zamówieniach

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

publicznych.
Umowa o realizację zamówienia z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na takich
warunkach, jakie wynikają z postanowień niniejszej specyfikacji i z projektu umowy.
Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Jeżeli wybrany
Wykonawca uchyla się od podpisania umowy i nie upłynął termin związania ofertą,
Zamawiający dokonuje ponownego wyboru najkorzystniejszej z pozostałych ofert
złożonych na warunkach niniejszej specyfikacji.
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 4
do niniejszej specyfikacji.
Podstawą do dokonania zapłaty będzie oryginał faktury. Faktura będzie wystawiona na
poszczególne szkoły lub przedszkole z terenu Gminy Secemin wymienione w pkt III.1
Zapłata zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty doręczenia i przyjęcia faktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu zamówienia,
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do określenia telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz
innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) zasad udzielania zamówień,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tejże ustawy.
XVII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XVIII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XIX. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XX. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXI. Postanowienia końcowe
Adres strony internetowej: www.secemin.eobip.pl w dziale przetargi
Adres poczty elektronicznej: gzeassecemin@fortes.com.pl
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Prawo Zamówień Publicznych
oraz Kodeks cywilny.
Załączniki:
1. Formularz oferty – załącznik nr1,
2. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 2
3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3
4. Projekt umowy – załącznik nr 4
5. Formularz cenowy – załącznik nr 5
Zatwierdzam:

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

Załącznik nr 1

Sprawa Nr: ZP341/2/2009

OFERTA
na zakup oraz dostawę węgla i miału węglowego
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa :......................................................................................................................................................................
Siedziba: ....................................................................................................................................................................
Numer telefonu: ......................................................
Numer faksu: ..........................................................
Numer REGON ........................................................
Numer NIP .............................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym zakupu oraz
dostawy węgla i miału węglowego w sezonie grzewczym 2009/2010 do szkół i przedszkola
z terenu Gminy Secemin składamy niniejszą ofertę:
1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:
a) węgiel kostka
cena netto za 1 tonę....................................zł, (słownie: ………………………………….
..........................................................................................................................................zł)
podatek VAT ......................... zł, (słownie: ……………………………………………….
............................................................................................................................................zł)
wartość brutto za 1 tonę.........................zł, (słownie: ………………………………………
….......................................................................................................................................zł).
b) węgiel orzech
cena netto za 1 tonę....................................zł, (słownie: …………………………………..
……….............................................................................................................................zł)
podatek VAT ......................... zł, (słownie: ………………………………………………
...........................................................................................................................................zł)
wartość brutto za 1 tonę.........................zł, (słownie: ……………………………………..
……...................................................................................................................................zł).
Ostateczna cena ofertowa łącznie za całość zamówienia wynosi netto ………………….zł
+22% VAT tj. cena brutto za realizację całości zamówienia ………………………….…zł
/słownie …………………………………………………………………………….….zł/*
*(wpisać kwotę z formularza cenowego –załącznik Nr 5 - wartość całego zamówienia)

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz że cena nie zostanie
zmieniona w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do
niego zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, że dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Termin płatności w ciągu 14 dni od wystawienia faktury VAT.
7. Osobą/osobami/ do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie
zobowiązań umowy jest/są/
- .........................................................................tel. kontaktowy .....................................
- .........................................................................tel. kontaktowy ....................................
8. Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę nie mogą
być udostępnione innym uczestnikom postępowania: …………………………
……………………………………………….…….………………………………………..
………………………………………………….…………………………………………...
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Umowa sprzedaży
2. Formularz cenowy

3. Oświadczenie oferenta ………………………
4. Oświadczenie oferenta

Podpisano:

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

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

(upełnomocniony przedstawiciel)

(miejscowość, dnia)

Sprawa Nr:ZP341/2/2009

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
Wykonawcy o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. )
Przedmiot zamówienia:
Zakup oraz dostawa opału (węgiel oraz miał) w sezonie grzewczym 2009/2010 dla szkół oraz
przedszkola z terenu gminy Secemin
Ja (imię i nazwisko) ...............................................................................................................
zamieszkały ............................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa i adres (siedziba) firmy) ...............................................................
......................................................................................................................................................
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ................................................................
Nie podlegam/y/ wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust.2

............................................, dnia...................

...............................................................
/upełnomocniony przedstawiciel
pieczątka imienna i podpis/

Sprawa Nr:ZP341/2/2009

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
Wykonawcy o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu
zgodne z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. )
Przedmiot zamówienia:
Zakup oraz dostawa opału (węgiel oraz miał) w sezonie grzewczym 2009/2010 dla szkół
oraz przedszkola z terenu gminy Secemin
Ja (imię i nazwisko) ....................................................................................................................
zamieszkały .................................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa i adres (siedziba) firmy) ...............................................................
.....................................................................................................................................................
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ...............................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że podmiot, który reprezentuję
spełnia wymagania określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), tj.:
1. posiadam/y/ uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności
w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,
2. dysponuje/my/ niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia lub
przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia,
Na każde żądanie dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje, dokumenty
oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

............................................, dnia ....................

............................................................
/upełnomocniony przedstawiciel
pieczątka imienna i podpis/

Załącznik nr 4
UMOWA SPRZEDAŻY - Wzór
Zawarta w dniu ................................. w Seceminie pomiędzy Gminnym Zespołem
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Seceminie, ul. Koniecpolska 1, 29-145 Secemin
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. Wójcik Edyta – Kierownik GZEASz w Seceminie
2. Barbara Kusa – Główny Księgowy GZEASz w Seceminie
NIP………………………………………………
REGON ..........................................................
a .................................................................................................................................................
z siedzibą w ............................................................ ul. ...............................................................
w imieniu którego działają:
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
NIP .....................................................................
REGON .............................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego (nr sprawy ZP341/2/2009) [zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych] została zawarta umowa o następującej treści:
Przedmiot umowy
§ 1.
1. Dostawca sprzedaje a Zamawiający
do wyszczególnionych poniżej jednostek:






kupuje:

węgiel

kostka,

węgiel

orzech

Szkoła Podstawowa w Psarach, 29-145 Secemin; NIP 656-20-47-702
Szkoła Podstawowa w Psarach - Filia w Kuczkowie, 29-145 Secemin; NIP 656-20-47-702
Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej, 29-145 Secemin; NIP 656-20-47-599
Szkoła Podstawowa w Żelisławicach, 29-145 Secemin; NIP 656-20-47-671
Publiczne Przedszkole w Seceminie, 29-145 Secemin; NIP 656-20-47-719

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy dobrej jakości o parametrach
zgodnych z ofertą złożoną do przetargu.
3. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie 150 ton opału.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu
zamówienia, które dostosowane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia odbiorców
w ciepło.
4. Cena przedmiotu umowy wynosi:
Węgiel kostka …..........+.......….....VAT = ogółem brutto za 1 tonę .....................
(słownie : ... ...................................................................................................................).

Węgiel orzech ................+.................VAT = ogółem brutto za 1 tonę ....................
(słownie: ........................................................................................................................).
5. Cena ofertowa łącznie za 150 ton opału wynosi netto ………+ ……….. 22% VAT tj. cena
brutto za realizację całości zamówienia ……………zł / słownie: ……………………
……………………………………………………………………………………………zł/
6. Cena sprzedaży obejmuje jednocześnie koszty transportu przedmiotu umowy do
poszczególnych szkół wskazanych przez Zamawiającego.
7. Ustalona cena jednostkowa nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania umowy. Cena
oferty nie będzie podlegała rewaloryzacji ze względu na inflację w okresie
obowiązywania umowy. Cena oferty będzie niezmienna w okresie obowiązywania
umowy dostawy opału.
Warunki dostawy
§ 2.
1. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłej dostawy węgla własnym środkiem
transportu.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do poszczególnych szkół w terminie 5 dni od daty
złożonego przez GZEAS w Seceminie zamówienia.
3. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy węgla Zamawiający
ma prawo odstąpić od umowy bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy i zakupić
węgiel u innego dostawcy.
Sposób dokonywania rozliczeń i płatności
§ 3.
1. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną
w § 1 pkt. 4.
2. Podstawą do dokonania zapłaty będzie oryginał faktury wystawiony przez Wykonawcę.
3. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu na podstawie wystawionej
faktury VAT na poszczególne szkoły lub przedszkole z gminy Secemin:
- Szkoła Podstawowa w Psarach, 29-145 Secemin; NIP 656-20-47-702
- Szkoła Podstawowa w Psarach - Filia w Kuczkowie, 29-145 Secemin; NIP 656-20-47-702
- Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej, 29-145 Secemin; NIP 656-20-47-599
- Szkoła Podstawowa w Żelisławicach, 29-145 Secemin; NIP 656-20-47-671
- Publiczne Przedszkole w Seceminie, 29-145 Secemin; NIP 656-20-47-719
4. Zapłata zostanie dokonana na konto Wykonawcy w . ..................................................
nr konta ................................................................ w terminie do 14 dni od daty doręczenia
i przyjęcia faktury.
5. W przypadku nieterminowych płatności Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego
karnymi odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
Warunki gwarancji
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać przedmiot umowy dobrej jakości o parametrach
zgodnych z ofertą złożoną do przetargu.
2. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po
odbiorze przedmiotu zamówienia u Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia złej
jakości węgla tj. niezgodności dostawy z parametrami określonymi w ofercie,

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, najpóźniej w ciągu 7 dni, wymienienia
przedmiotu umowy na nowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w przypadku
powtarzających się skarg na jakość dostarczanego przez Wykonawcę węgla. W przypadku
otrzymywania węgla złej jakości umowa zostanie wypowiedziana stosownym pismem
przez Zamawiającego.
Postanowienia końcowe
§ 5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstępstwa od umowy:
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
2. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
3. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy.
4. Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w następujących okolicznościach:
a) z chwilą ustania obowiązującego terminu umowy
b) z chwilą nie wywiązania lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z umowy
c) nieuzasadnionych podwyżek cen opału
§ 6.
Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 7.
Umowa zostaje zawarta na okres 10 miesięcy.
Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy strony wyznaczają:
1. .................................................................................... reprezentującego Wykonawcę.
2. ............................................................................... reprezentującego Zamawiającego.
§ 9.
Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, Strony poddają pod rozstrzygniecie
Sądu Rejonowego we Włoszczowie.

§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 11.
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wyszczególnieni we wstępie do niniejszej
umowy, oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne
podpisanie niniejszej umowy.

§ 12.
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
•
•

Oferta na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy;
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 13.

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Każda strona tekstu umowy jest parafowana przez obie Strony: Zamawiającego
i Wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

1......................................................

1. ......................................................

2. ....................................................

2. .......................................................

Załącznik nr 5
Numer sprawy: ZP341/2/2009
..............................., dnia..........................

FORMULARZ CENOWY
Grupa/Kategoria wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień)
09.11.12.10-5 WĘGIEL KAMIENNY
L.p.

Nazwa artykułu

Jedn.
miary

Cena netto za 1
tonę opału

1.

2.

3.

4.

1.

Węgiel kostka

120 ton

2.

Węgiel orzech

30 ton

Razem:

Cena brutto za 1
tonę opału

Cena netto za całość
zamówienia (kolumna 3 x
kolumna 4)

Cena brutto za całość
zamówienia (kolumna 3 x
kolumna 5)

5.

6.

5.

150 ton Wartość całego zamówienia:

…......................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

