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A. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ Centrum Kształcenia Praktycznego i 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica adres: Miętne 
ul. Główna 49; 08-400 Garwolin
zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dostaw-
ców, którzy spełniają określone w specyfikacji istotnych warun-ków 
zamówienia wymagania na:
Dostawę węgla kamiennego w sortymencie Miał.I.II
w okresie (termin realizacji)  od 01.02.2015r. do 31.03.2015r. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w 
wysokości 15.000 zł

2. Termin składania ofert jest wyznaczony na dzień 30.12.2014r 

godz.14.00 

B. INSTRUKCJA DLA DOSTWCÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem zwany dalej 
Zamawiającym zaprasza do składania ofert w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
„ Dostawę węgla kamiennego w sortymencie Miał I.II. ” 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa węgla kamiennego w sortymencie Miał I.II. transportem 
Dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy – loco składowisko Zamawia-
jącego o niżej wymienionych parametrach: 
1. wartość opałowa min. 22 000 kJ/kg
2. zawartość popiołu max. 20 %
3. zawartość siarki max. 1 %
4. wilgotność max. 12 %

II. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI  ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
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III. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI  ZŁOŻENIA OFERT WARIANTOWYCH:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: 
od 01.02.2015r do 31.03.2015r 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się dostawcy którzy: 
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymogami ustawowymi,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał tech-

niczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamó-
wienia,

3. Udokumentowują, że w swojej działalności w ciągu ostatnich 3 lat
realizowali dostawy odpowiadające charakterowi zamówienia oraz
o porównywalnej wartości,

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art.24 ust.1i2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
Zamówień Publicznych  (Dz.U.Nr.113 poz.759 z 2010r.) Ocena speł-
nienia warunków zostanie dokonana ( „spełnia – nie spełnia” )

2. VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ DOSTAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WA-
RUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału o postępowaniu do-
stawca musi dostarczyć: 
1. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający
dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym
tym zamówieniem ( w przypadku wykonawców  prowadzących dzia-
łalność w formie spółki cywilnej należy dodatkowo dołączyć umowę
spółki), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,

2. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty i podejmowania
zobowiązań w imieniu dostawcy,
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3. Oświadczenie, że dostawca spełnia warunki określone w art. 22
ust.1 (na formularzu ofertowym) oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U.Nr.113 poz.759 z  2010r.),

4. Aktualne (tj. od daty wystawienia zaświadczenia do daty składania
oferty nie może upłynąć termin dłuższy niż 3 miesiące) zaświadcze-
nie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że dostawca
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że
uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty za-
ległych płatności,

5. Aktualne (jw.) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdro-
wotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na  zwol-
nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

6. Bilans oraz rachunek zysków i start za ostatni rok, a w przypadku
dostawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansów – informa-
cję określającą obroty, zysk oraz zobowiązania oraz należności ogó-
łem za ostatni rok,

7. Wykaz wszystkich zamówień zrealizowanych przez dostawcę
w okresie ostatnich 3 lat odpowiadających charakterowi zamówienia
oraz porównywalnej wartości, potwierdzonych referencjami po-
przednio zamawiających, potwierdzającymi iż zamówienia podane
w wykazie zostały wykonane z należytą starannością ,

8. Wykaz pracowników zawierający potwierdzenie posiadania wyma-
ganych kwalifikacji i doświadczenia w wykonywaniu zamówień jak
w niniejszym postępowaniu (załączyć uprawnienia),

9. Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia (rodzaj
sprzętu, rok budowy, parametry techniczne, ilość sztuk, stan wła-
sności ,

10. Informacje z Krajowego Rejestru Skazanych w zakresie określonym
w art. 24, ust.1 , pkt. 4,5,6,7,8 a dla podmiotów zbiorowych rów-
nież pkt.9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,

11. Informację z banku, w którym dostawca posiada podstawowy rachu-
nek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków  finan-
sowych lub zdolność kredytową dostawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

12. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że do-
stawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
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13. Potwierdzenie wniesienia wadium. Dokumenty mogą być przedsta-
wione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela dostawcy.
Zamawiający wzywa dostawców, którzy w wyznaczonym terminie
nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w okre-
ślonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważ-
nieniem postępowania.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCE-
GO Z DOSTAWCĄ ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKU-
MENTÓW.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zama-
wiający i dostawcy przekazują pisemnie.  
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za 
pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść do-
tarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie po-
twierdzona pisemnie. 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO  POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI.

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentami jest 
Józef Pytel – kierownik działu Zespołu Szkół CKP i CKU tel  502 244 995, 
tel/fax (25) 682 30 88 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 15.000 zł.
Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa

w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utwo-
rzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr. 109,
poz.1158 wraz z późniejszymi zmianami),

6) wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachu-
nek bankowy: PKO BP SA O/Garwolin  36 1020 4476 0000 8602
0249 8756
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7) wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w formie 
oryginału w Zespole Szkół Centrum Kształcenia  Prak-tycznego i 
Centrum kształcenia Ustawicznego Miętne ul. Główna 49 - 
Sekretariat. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składania ofert tj. do dnia 30.12.2014r do godz. 14.00

8) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa 
wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie 
się na koncie Zamawiającego 

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą,
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono

zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,

a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin
do ich wnoszenia

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek dostawcy
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) który został wykluczony z postępowania,
3) którego oferta została odrzucona

4.Złożenie przez dostawcę, którego oferta została odrzucona lub wy-
kluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równo-
znaczne ze zrzeczeniem się przez dostawcę prawa do wniesienia pro-
testu.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia ra-
chunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez dostawcę.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli dostawca,
którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie dostawcy.
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Dostawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą do dnia pod-
pisania umowy jednak nie dłużej niż przez okres 60 dni. 
W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem 
terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do 
Dostawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.   
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie 
przewiduje utraty wadium. 
Zgoda Dostawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopusz-
czalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Dostawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warun-

ków zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
4. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub

więcej dostawców pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie
następujące warunki:
a) dostawcy przedłożą wraz z ofertą umowę przewidującą sposób ich

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każde-
mu z nich oraz sposób odpowiedzialności,

b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego,
każdy z dostawców oddzielnie musi udokumentować, że nie pod-
lega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

c) w przypadku warunku wymaganego doświadczenia (zrealizowanie
w ostatnich 3 latach zamówienia o podobnym zakresie i wartości
jak w niniejszym postępowaniu) każdy z dostawców musi udoku-
mentować doświadczenie w wykonywaniu dostaw powierzonych
mu do wykonania,

d) potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie  dostaw-
ców w sumie musi spełniać wymagane warunki,

e) w przypadku warunku posiadania pracowników zdolnych do wyko-
nania zamówienia dostawcy w sumie muszą spełniać wymagane
warunki ,
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f) oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązy-
wała wszystkich dostawców występujących wspólnie,

g) dostawcy współpracujący wspólnie muszą upoważnić jednego spo-
śród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera),
a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnic-
twem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli
wszystkich pozostałych dostawców,

h) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wy-
łącznie z dostawcą występującym jako reprezentant pozostałych
(liderem),

i) wniesione wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkich do-
stawców składających wspólną ofertę chyba że umowa stanowi
inaczej.

5. Dostawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

6. Oferta powinna być napisana na załączonym formularzu w języku
polskim na maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką,
oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponu-
merowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w
tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.

7. Dostawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie doty-
czące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem  przygo-
towania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zosta-
nie złożone w siedzibie zamawiającego nie później niż na 6 dni
przed terminem otwarcia ofert. Pisemna odpowiedź zostanie prze-
słana jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania bez wska-
zania źródła zapytania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmody-
fikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej
ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego
z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować
będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający może przedłu-
żyć termin składania ofert.

8. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

A. Wypełniony formularz ofertowy wg. załączonego druku
B. Potwierdzenie wniesienia wadium
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C. Dokumenty uwiarygodniające dostawcę
1/ Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający
dopuszczenie dostawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym
tym zamówieniem (w przypadku dostawców prowadzących dzia-
łalność w formie spółki cywilnej należy dodatkowo dołączyć
umowę spółki), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,

2/ Wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty i podejmo-
wania zobowiązań w imieniu dostawcy, 

3/  Oświadczenie, że dostawca spełnia warunki określone w artykule 
22 ust.1 (na formularzu ofertowym) oraz nie podlega wyklucze-
niu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art.24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.Nr.113 poz.759 z  2010r.), 

4/ Aktualne (tj. od daty wystawienia zaświadczenia do daty składa-
nia oferty nie może upłynąć termin dłuższy niż 3 miesiące) za-
świadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
dostawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub za-
świadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, 

5/  Aktualne (jw.)zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
że dostawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na 
zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatno-
ści, 

6/  Bilans oraz rachunek zysków i start za ostatni rok, a w przypadku 
dostawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansów – in-
formację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania oraz na-
leżności ogółem za ostatni rok, 

7/ Wykaz wszystkich zamówień zrealizowanych przez dostawcę 
w okresie ostatnich 3 lat odpowiadających charakterowi zamó-
wienia oraz z porównywalnej wartości, potwierdzonych referen-
cjami poprzednio zamawiających, potwierdzającymi iż zamó-
wienia podane w wykazie zostały wykonane z należytą staranno-
ścią (wg. załączonej tabeli), 

8/  Dane dotyczące podwykonawców i zakres prac przewidzianych 
im  do przekazania (nazwa i adres podwykonawcy, zakres prac 
przewidywanych  do powierzenia, wartość prac), 

9/ Wykaz pracowników zawierający potwierdzenie posiadania wy-
maganych kwalifikacji i doświadczenia w wykonywaniu zamó-
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wień jak w niniejszym postępowaniu (załączyć uprawnienia) -  
wg. załączonej tabeli, 

10/ Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia (ro-
dzaj sprzętu, rok budowy, parametry techniczne, ilość sztuk, 
stan własności – wg. załączonej tabeli). 

11/ Informacje z Krajowego Rejestru Skazanych w zakresie określo-
nym w art.24, ust.1, punkt 4,5,6,7 i 8 a w przypadku podmiotów 
zbiorowych również punkt 9 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania oferty, 

12/ Informację z banku, w którym dostawca posiada podstawowy ra-
chunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową dostawcy, wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 

13/ Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że 
dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii po-
świadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego 
przedstawiciela dostawcy.  
Wszystkie kartki oferty winny być ponumerowane, ułożone 
w kolejności wg podanego wyżej wykazu i spięte w sposób trwały 
w jedną całość. 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w 2-ch kopertach w siedzibie : Zespół Szkół Rolni-
czych Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Usta-
wicznego im. St. Staszica w Miętnem ul. Główna 49, 08-400 Garwolin; 
Sekretariat - do dnia 30.12.2014r do  godz. 14.00 

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą dostawcy należy zaadre-
sować: 

Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. St.Staszica w Miętnem ul. Główna 49, 08-400 Garwolin 
„Oferta w postępowaniu na dostawę węgla” 

Nie otwierać przed dniem 30.12.2014r. godz. 14.15 
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Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres 
dostawcy. 
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi dostaw-
ca. 
Dostawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje 
i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 
Przed terminem składania ofert . 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg. takich sa-
mych zasad jak składana oferta tj. w 2-ch kopertach (zewnętrznej 
i wewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. 
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona dostawcy bez otwiera-
nia. 
Dostawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać 
się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg. 
takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na 
zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolej-
ności po stwierdzeniu poprawności postępowania dostawcy oraz zgod-
ności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne wycofanych ofert nie 
będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty dostawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączo-
ne do oferty. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2014r. o godz. 1415 w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego  i Centrum Kształ-cenia 
Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem ul. Główna 49; Sekreta-riat. 
Dostawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W 
przypadku nieobecności dostawcy przy otwieraniu ofert zamawiający 
prześle informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek dostawcy. 

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A DOSTAWCĄ.

Wszystkie rozliczenia między zamawiającym a dostawcą będą prowa-
dzone w PLN. 
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIE KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY
OFERT.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem wg. następujących zasad: 

- cena ofertowa – 100%

Zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi formalne oraz 
minimalne kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane według jednego kry-
terium: 

CENA 
Oferta o najniższej cenie otrzymuje 100 punktów. 
Pozostałe oferty o wyższych cenach porównywane są do oferty 
o najniższej cenie.
Cenę najniższej oferty dzieli się przez cenę badanej oferty. Uzyska-
ny współczynnik mnoży się przez 100 punktów i zaokrągla do dwóch
miejsc po przecinku.
Otrzymujemy w ten sposób cenę punktową badanej oferty.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma
największą ilość punktów.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DO-
PEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1) Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni, li-
cząc od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

2) Dostawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należy-
tego wykonania umowy, zgodnie z punktem XVI niniejszej specy-
fikacji.

3) Do umowy zostaną wniesione postanowienia przetargu.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKO-
NANIA UMOWY

Zamawiający będzie żądać od dostawcy, którego oferta została wybra-
na jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wyko-
nania umowy o wartości 

3% ceny ofertowej 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone 

w następujących formach. 

1. pieniądzu,

2. poręczeniach  bankowych,

3. gwarancji bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa

w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pie-

niężnej zostanie wniesione na ustalony z zamawiającym oprocento-

wany  rachunek bankowy. 

Zabezpieczenie to musi być wniesione przed podpisaniem umowy. 

Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach to: 

100 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy 

i musi być ważne  do dnia wykonania zadania a zostanie zwrócone 

w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez za-

mawiającego za należycie wykonane. 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPRO-
WADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.

Dostawca jest obowiązany zapoznać się z treścią umowy – (część D) 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄ-
CYM DOSTAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIE-
NIA.

1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępo-
wania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynno-
ści, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść
pisemny protest do zamawiającego.
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2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym dostawca po-
wziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą,
gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać
się z jego treścią.

3. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się nie później  niż 3 dni przed upływem terminu
składania ofert.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umo-
wy.

5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie.
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniecha-

nie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie
zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających
wniesienie protestu.

7. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od
dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie
uznaje się za jego oddalenie. Od oddalenia lub odrzucenia protestu
przysługuje odwołanie.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia do-
ręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzy-
gnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania
zamawiającego. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operato-
ra publicznego jest równoznaczne z wniesieniem  go do Prezesa
Urzędu.

XIX . POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie prze-
pisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. (Dz.U.Nr.113 poz.759 
z  2010r.). 

C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa węgla kamiennego w sortymencie MIAŁ I.II. w ilości 1000
ton, transportem Dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy loco składo-
wisko Zamawiającego o niżej wymienionych parametrach:
1) Wartość opałowa min. 22 000 kJ/kg
2) Zawartość popiołu max. 20 %
3) Zawartość siarki max. 1 %
4) Wilgotność max. 12 %
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- 500 ton
- 500 ton

2. Terminy dostaw :

1) 01.02.2015 – 28.02.2015
2) 01.03.2015 – 31.03.2015

3. Realizacja dostaw :

1) partiami po min.250 ton,
2) sprawdzanie każdej partii miału pod względem wagowym odby-wać 

się będzie w miejscach wskazanych przez zamawiającego jednak 
w odległości  nie większej jak 15 km od składowiska za-
mawiającego oraz w obecności upoważnionej osoby przedstawi-
ciela zamawiającego. Ważenie miału może być realizowane w dni 
robocze w godz. 8.00 – 14.00 ,

3) z każdej partii dostarczonego miału pobierane będą próbki celem 
określenia jakości dostarczonej partii,

4) partia dostarczonego miału, która nie spełnia wymaganych para-
metrów określonych w pkt.1 pozostawiona będzie do dyspozycji 
Dostawcy a Zamawiający nie zapłaci za tą partię Miału

5) za badanie i transport próbek węgla, które nie spełniają wymaga-
nych parametrów określonych w pkt.1 oraz za składowanie w/w 
partii miału koszty ponosi Dostawca.

4. Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym dostawy 
węgla do Zespołu Szkół w Miętnem zwolnione są z podat-ku 
akcyzowego. 
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D. WZÓR UMOWY

UMOWA 

Zawarta w Miętnem w dniu .....................................................................  

pomiędzy : Zespołem   Szkół  Centrum Kształcenia i Praktycznego i Cen-trum 

Kształcenia Ustawicznego  im. St. Staszica w   Miętnem,    zwanym  w    treści   

umowy Zamawiający,  w imieniu którego działa mgr  Inż. Zdzisław Majewski -  

dyrektor 

a 

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

zwanym w treści umowy Sprzedającym, w imieniu, którego działa 

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

następującej treści: 

§ 1

Podstawą   zawarcia   niniejszej    umowy   jest  wybór  najkorzystniejszej oferty   

w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 17.10.2012r.  w oparciu 

o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr.113 poz.759 z  2010r.)

oraz  o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 2

Niniejszą    umową,   Sprzedający   zobowiązuje    się   do   wykonania  na   rzecz 
Zamawiającego – sprzedaży węgla w  postaci  miału   węglowego M I.II., w ilości 
1000 ton – partiami po min. 200 ton 

1) 01.02.2015 – 28.02.2015 - 500 ton
2) 01.03.2015 – 31.03.2015 - 500 ton

ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o parametrach nie gor-
szych niż:  

1. wartość opałowa min. 22 000 KJ/kg
2. zawartość popiołu max. 20%
3. zawartość siarki max. 1 %
4. wilgotność max. 12%
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§ 3

Za miał węglowy nie spełniający minimalnych  parametrów określonych w §2  pkt. 

1,2,3,4 Zamawiający  nie   zapłaci,  pozostawiając  dostarczony   węgiel  do    dys-

pozycji Dostawcy. 

§ 4

Sprzedaż  i    dowóz    miału    węglowego,      realizowane    będą     transportem 
Sprzedającego  na koszt i ryzyko Sprzedającego – loco składowisko, Zamawiają-
cego.  

§ 5

Sprawdzanie poszczególnych partii miału pod względem wagowym odbywać się bę-

dzie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego jednak w odległości nie większej 

jak 15 km od składowiska Zamawiającego oraz w obecności upoważnionej osoby – 

przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie miału może być realizowane w dni robocze 

w godz. 8.00 - 14.00  

§ 6

Do   każdej   dostarczonej  partii   miału   węglowego,   Sprzedający   przedstawi 

Zamawiającemu     dokumenty   określające   jego  parametry,  pod względem jego 

wartości   opałowej,  zawartości    popiołu,    zawartości     siarki,    potwierdzone 

każdorazowo przez kopalnię. 

§ 7

Sprzedaż miału węglowego, objęta niniejszą umową, obejmuje okres od   

01.02.2015r. do 31.03.2015r. 

§ 8

Za     wykonanie     sprzedaży     miału   węglowego,     Zamawiający      zapłaci   

Sprzedającemu, przyjmując jako cenę jednostkową – cenę za  jedną  tonę  miału   

węglowego,   ujętą   w   załączniku   do   oferty    przetargowej,   a    stanowiącej   

załącznik  do  niniejszej   umowy  i   wynoszącą ........... zł /tonę netto oraz   ob-

owiązujący   VAT = 23% 



19 

§ 9

1. Należności   za   wykonaną  sprzedaż  miału   rozliczane   będą   na    pod-
stawie faktur wystawianych przez Sprzedającego.

2. Faktury  wymienione   w   ust.1   Sprzedający   doręczy   Zamawiającemu   
w terminie do 7 dni po wykonaniu sprzedaży danej partii miału. 

3. Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić należność  za  sprzedaż miału
w  ciągu 30 dni   od   daty    otrzymania   faktur oraz pozytywnego zgodnego
z §2 wyniku badań parametrów przelewem   z     konta     bankowego Zama-
wiającego, na  konto bankowe Sprzedającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania badania jakościowego każdej
partii miału  (250 ton). Sprzedający ma prawo  do   obecności   w   czasie
pobierania  i zabezpieczania próbek węgla.

5. Za badania i transport próbek węgla, które nie spełniają wymogów określo-
nych w §2 niniejszej umowy koszty ponosi Sprzedający.

§ 10

Do  realizacji   postanowień   umowy  wymienionych  w  § 2, Zamawiający upoważ-

nia Józefa Pytel – kierownika działu, zaś  w imieniu Sprzedającego występuje 

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

§ 11

Sprzedający złożył zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisa-

niem w wysokości ................ zł  zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. 

§ 12

Strony zgodnie ustalają, że kary umowne naliczane będą w następujących wypad-

kach: 

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne

a) Za zwłokę w terminowym wykonaniu sprzedaży miału w wysokości 1% wartości

opóźnionej partii za każdy dzień zwłoki.

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

w wysokości 20 % wartości sprzedaży, od której realizacji odstąpiono.
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2. Zamawiający zapłaci na rzecz Sprzedającego  kary umowne, w   przypadku

odstąpienia   Zamawiającego   od  umowy  z   przyczyn    niezależnych    od

Sprzedającego,   w  wysokości 20 %  wartości  sprzedaży,  od której realizacji

odstąpiono.

§ 13

Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

§ 14

W sprawach  nie  uregulowanych niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy  z  dnia   29   stycznia 2004r Prawo Zamówień Pu-

blicznych ( Dz.U. z 2010r Nr. 113, poz. 759.).  

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każ-

dej ze stron. 

SPRZEDAJĄCY:     ZAMAWIAJĄCY: 

........................................      .......................................... 
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E. OFERTA PRZETARGOWA Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZSR/P/3/2014 
Załącznik nr.................... 
Miejscowość, data ............ 

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWCY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO 

1.Dane dotyczące dostawcy
Nazwa
..................................................................................... 
Siedziba  
..................................................................................... 
Nr.telefonu/faksu 
..................................................................................... 
Nr.NIP 
..................................................................................... 
Nr.REGON  
..................................................................................... 

2.Dane dotyczące zamawiającego
Zespół Szkól 
Centrum Kształcenia i Praktycznego i Centrum Kztałcenia Ustawicznego 
Miętne ul. Główna 49; 08-400 Garwolin

3.Zobowiązania dostawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: 

Dostawa miału węglowego – 1000 ton x ……………….= ……………………… 

Cena netto....................................................................... zł 

(słownie:...........................................................................) 

podatek VAT......................................................................zł 

Cena brutto ......................................................................zł 

(słownie:...........................................................................) 
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4.Oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał tech-
niczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamó-
wienia,

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówie-
nia na mocy art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

5. termin płatności : ........... dni 
6. zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia  ...................... 
7. okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy) ....................... 
8. inne ........................................................................... 

5. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię..................................................................... 
Stanowisko.......................................................................... 
Telefon..................................Fax ....................................... 
Zakres*1 
- do reprezentowania w postępowaniu,
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres ...........dni od 
upływu terminu do składania ofert tj. do  ..................... 

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości :........................... 
w formie ................................................. 

6. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 

7. Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być
ogólnie udostępnione:

1
 Niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 
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........................................................................................

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

 Inne informacje dostawcy: 
........................................................................................
........................................................................................ 

........................................................................................ 
(imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela dostawcy 
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ZSR/P/3/2014 
Załącznik nr. ................... 
Miejscowość, data ............. 

FORMULARZ CENOWY 

Data:  .................................................................. 

Nazwa dostawcy .................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Siedziba dostawcy................................................................. 

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamó-
wienia: 

Lp. Nazwa  
przedmiotu 

Ilość Cena 
Netto 

Ilość x cena 
netto 

VAT Cena brut-
to 

Ogółem 

Wyliczoną wartość zamówienia z poz ”Ogółem” należy  przenieść do 
formularza ofertowego. 

....................................................................... 
imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania dostawcy 

....................................................................... 
czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania dostawcy 
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ZS/P/3/2014 
Załącznik nr. ................... 

Pieczęć firmy 

Miejscowość, data ............. 

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM, 

ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ UMOWY 

Data ................................................................. 

Nazwa dostawcy ................................................................. 

Adres dostawcy ................................................................. 

Lp. Imię i nazwisko Zakres odpowiedzialności 

1. 

2. 

3. 

...................................................................................................... 
imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania dostawcy 

...................................................................................................... 
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania dostawcy 


