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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej   wyrażonej w złotych równowartości kwoty  207.000 euro 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 

                                (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

„Zakup paliwa energetycznego (węgla i miału) do Szkoły Podstawowej                    

w Pszczółkach, z dostawą na miejsce składowania”.   

 

                 

                             Część I      Informacje ogólne 

                             Część II     Druk oferta 

                             Część III    Projekt umowy 

 

 

 Zatwierdzono, dnia 28.11.2014 r. 

                                                      

Dyrektor  Szkoły Podstawowej 

                                                          im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach 

                                                       Marzena Biernacka 

 

 



Część I. Informacje ogólne 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego; 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach reprezentowana przez Dyrektora 

szkoły w osobie p. Marzeny Biernackiej, z siedzibą w Pszczółkach, 83-032 Pszczółki, ul. Szkolna 4      

tel. (58) 682-94-50, fax (58) 683- 91-46 

strona internetowa: www.sp-pszczolki.intertczew.pl 

adres e-mail: szkolapszczolki@wp.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia; 

2.1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r.  
 poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, a także wydanych na podstawie niniejszej 
ustawy aktów wykonawczych.  

2.2.  Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tzn. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 207.000,- euro. 

2.3.  Rodzaj zamówienia: dostawy . 
2.4.  Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Pzp. 
2.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
2.6.  Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

- strona internetowa Zamawiającego – www.sp-pszczolki.intertczew.pl 

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

3. Przedmiot zamówienia; 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup paliwa energetycznego – węgla i miału do Szkoły 

Podstawowej  w Pszczółkach, z dostawą na miejsce składowania  w sezonie grzewczym 2014/2015. 

Część I – Zakup i dostawa węgla w ilości około 7 ton do Szkoły Filialnej w Kolniku przy ulicy Topolowej  

11. 

Część II – Zakup i dostawa miału w ilości około 270 ton do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach            

przy ulicy Szkolnej 4. 

3.2.  Zamawiający wymaga dostawy paliwa energetycznego, posiadającego następujące parametry: 

I. Węgiel gruby zwany kostką o granulacji 10 – 20 cm. 

- kaloryczność  - min. 27.000 kJ/kg 

- zawartość popiołu - do 9%, 

- zawartość siarki - do 0,6%. 

II. Miał o kaloryczności  - na poziomie 25.000 kJ/kg (min. 24.000 kJ/kg 

- zawartość popiołu  do 9%, 

- zawartość siarki  - do 0,6%,, 

- wilgotność   - max. 20% 

3.3. Podane wielkości zamówienia zostały określone szacunkowo na podstawie ilości 

zużytego paliwa energetycznego w minionych sezonach grzewczych. Rzeczywiste 

zapotrzebowanie będzie wynikało z panujących warunków atmosferycznych, z tym że nie 

może ono przekroczyć wielkości podanych w pkt.3.1. 

 

http://www.sp-pszczolki.intertczew.pl/
http://www.sp-pszczolki.intertczew.pl/


3.4.  Zamawiający będzie zlecał dostawy w przybliżonych terminach i wielkościach; 

Część I 

- do dnia     31.01.2014 roku          7 ton węgla, 

Część II 

- do dnia     31.01.2015 roku       80 ton miału, 

- do dnia     28.02.2015 roku        80 ton miału, 

- do dnia     31.03.2015 roku        60 ton miału,   

- do dnia     30.04.2015 roku        50 ton miału. 

3.5. Przy planowaniu wielkości dostaw należy wziąć pod uwagę ograniczenia tonażowe na drogach 

dojazdowych oraz możliwości manewrowe przy ww. obiektach. Maksymalna wielkość dostawy dla 

Części II wynosi do 11 ton. 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

09111000-0 węgiel i paliwa na bazie węgla 

4. Termin wykonania zamówienia; 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2014 roku. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków; 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki udziału w postępowaniu; 
5.1.1 Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
- Dla części I i II posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych  

niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony  

i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia składania ofert. 

5.2.      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków; 
5.2.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia -  

nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 

Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

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

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca  

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 

w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia.  

5.2.3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być 

podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia, dla której Wykonawca polega  

na jego wiedzy i doświadczeniu. 

5.2.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 5.2.2., odpowiada 

solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba,  że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 



5.2.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden  

z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 

5.2.6. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.2.7. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie 

naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający  

nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął 

konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu  

i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe  

w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia . 

5.2.8. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy; 

6.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

6.1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 

22 ust. 1 oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez 

Zamawiającego (znajdujące się w druku Oferta – pkt 4); 

6.1.2. opłaconą polisę (polisa wraz z dowodem opłaty, jeżeli fakt jej opłacenia nie wynika z polisy),  

a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy muszą dostarczyć w celu 

potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu; 

6.2.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W tym celu są oni zobowiązani złożyć 

oświadczenie o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 SIWZ. 

6.2.2. W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wymagane oświadczenie, musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 

6.2.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, gdy wystąpią wobec niego przesłanki 

określone w art. 24 ust. 2 i 2a ustawy Pzp. 

6.2.4. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, polega na zasobach innych podmiotów, powinien przedstawić oświadczenie tych podmiotów 

wymienione w pkt. 6.2.1. 

6.2.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, mają zastosowanie postanowienia § 4.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 
6.2.6. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej, na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2  

do SIWZ; 

6.2.7. Wykluczeniu z postępowania będą podlegali Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 



(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba  

że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 

pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.2.8. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6.2.9. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie 

naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie 

wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne 

środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu 

naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku 

naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

 

6.3. Dokumenty składane wraz z ofertą; 

6.3.1 Wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien złożyć ofertę o treści odpowiadającej 

drukowi Oferty, stanowiącym część II SIWZ. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy składają jedną ofertę. 

6.3.2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 

6.3.2.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami punktu 5.2.2., 6.1 i 6.2. SIWZ. 

6.3.2.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6.3.2.3. W przypadku, gdy oferta lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub 

ewidencji działalności gospodarczej, należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

7.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami; 

7.1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Informacje przekazane faksem lub 

pocztą elektroniczną muszą być potwierdzone pisemnie. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający uzna,  

iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez 

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. 

W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający 

może się zwrócić o ponowne ich przesłanie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak  

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 



Specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie jej treści lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji.  

7.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej  

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 

7.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

7.5. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną – 
szkolapszczolki@wp.pl. 
7.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dyrektor szkoły Marzena 

Biernacka, tel. 58 682 - 94- 50. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium;  

 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.   

9. Termin związania ofertą; 

9.1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 

wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert; 

10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

10.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

10.3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

10.4. Oferta oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane  

i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy. 

10.5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób 

uniemożliwiający ich dekompletację. 

10.6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe 

zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. 

10.7. Oferta powinna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie opisanej 

następująco: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, 83-032 Pszczółki  

ul. Szkolna 4. Przetarg nieograniczony na: „Zakup paliwa energetycznego (węgla i miału) do Szkoły 

Podstawowej w Pszczółkach, z dostawą na miejsce składowania”.   



”.  Nie otwierać przed . .  . . .r., godz. ………. 

10.8. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w punkcie 10.7, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego, bądź przedwczesne, 

przypadkowe otwarcie. 

10.9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

10.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10.11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie 

oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub 

„Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 10.7. 

10.12. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 

10.13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub te podmioty. 

10.14. Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału  

lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu  

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości. 

10.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

 

11. Miejsce oraz terminy składania i otwarcia ofert  

11.1. Miejscem składania ofert jest 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach 

83-032 Pszczółki, ul. Szkolna 4 (sekretariat) 

11.2. Termin składania ofert - do dnia 08.12.2014 r. do godziny 11:30. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2014 r. o godz. 12:00 w sali nr 212 w Szkole  Podstawowej 

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Szkolna 4. 

11.4. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej lub jego Zastępca w obecności 

członków Komisji Przetargowej i zgromadzonych Wykonawców. 

11.5. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 

11.6. Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert począwszy od odczytania ofert wycofanych                

i zmienionych po czym, w przypadku oferty wycofanej – nieotwartą zwróci Wykonawcy, natomiast                 

w przypadku oferty zmienionej - ustosunkuje się wyłącznie do jej treści. 

11.7. W trakcie otwarcia ofert zostaną podane: 

- nazwy i adresy Wykonawców, 

- ceny ofert. 

11.8. Po odczytaniu ww. informacji, Komisja Przetargowa przystąpi do analizy i oceny złożonych ofert         

z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

12. Opis sposobu obliczania ceny;  

12.1. W ofercie należy podać wartość netto, wysokość podatku VAT oraz cenę ryczałtową brutto, 

z uwzględnieniem pełnego zakresu zamówienia. 



12.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                                

z wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia opisany w SIWZ. 

12.3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca 
po przecinku. 
12.4. Wykonawca jest związany ceną przez cały okres realizacji zamówienia. 

 

13. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty. 

13.1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest CENA – 100%  

13.2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu  

i zaproponuje najniższą cenę realizacji przedmiotu zamówienia. 

13.3. Oferta z najniższą ceną za realizację zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 100. 

Oferty następne będą oceniane wg poniższego wzoru: 

 

(Cena oferty najniższej : cena oferty badanej) x 100 pkt = uzyskana ilość punktów 

 

13.4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.  

 

14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego; 

14.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie 

poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 

14.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, 

stanowiącym część III SIWZ. 

14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym  niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane faksem, a Wykonawca potwierdził fakt jego otrzymania, albo 10 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

14.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt.14.4, jeżeli: 

- złożono tylko jedną ofertę, 

- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

14.5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy przed dniem zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy 

uczestników postępowania. 

14.6. W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest 

zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego, 

przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania  

ich ponownego badania i oceny. 

14.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w zakresie wskazanym w §13 projektu umowy, stanowiącego część III SIWZ. 

 



15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 
16.1 Zamiar powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, wymaga wskazania zakresu prac  

przewidzianych do powierzenia w ofercie. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za prace  wykonane przez Podwykonawców. 

16.2. Pozostałe istotne warunki zawarte są w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o zamówienie publiczne. 

17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.  
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 
154 pkt 5 ustawy Pzp. 
17.3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego.  

17.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (adres: ul. Postępu 17a, 02-676 
Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
17.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu  
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia  
za pomocą faksu.  
17.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust 2 ustawy Pzp. 
17.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faksem lub w terminie 
10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
17.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 
17.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt  17.8 i 17.9 wnosi się w terminie  
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
17.11. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 5 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 



2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień   

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

17.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
17.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
17.14. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię 
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie będzie dotyczyło treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zamieści ją na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie  
i udostępniona SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  
17.15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
17.16. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera 
braków formalnych oraz uiszczono wpis. 
17.17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
17.18. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi  
się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
17.19. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy 
Pzp „Środki ochrony prawnej", art. 179-198g. 
 

18. Podwykonawcy; 

18.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom – punkt 7 litera b Oferty. 

18.2. Brak powyższego wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca całość zamówienia 

wykona własnymi siłami – bez podwykonawców. 

18.3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca w terminie 14 dni od przedstawienia  

im przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili zgodę na zawarcie umowy. 

18.5. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, 

jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

rozdziale. 

18.6. Umowy, o których mowa powyżej, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

18.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z zawartej z Podwykonawcą umowy 

Zamawiający wstrzyma płatności wynikające z tytułu wykonywania przedmiotowej umowy. 

18.8. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczeń, iż dokonał stosownej zapłaty na 

rzecz Podwykonawców za wykonane roboty oraz oświadczeń Podwykonawców, że otrzymali należne 

im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy za usługi i prace  



wykazane w protokole odbioru. Oświadczenia Podwykonawców dotyczą wynagrodzenia 

wymagalnego w dniu składania oświadczenia przez Podwykonawcę. 

18.9. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot 

należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom. Zapłata całkowitego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę 

stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od 

Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności. 

 

19. Zamawiający postanawia, że:  

1) dopuszcza składanie ofert częściowych, 

2) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

2) nie dopuszcza składanie ofert wariantowych,  

3) dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną,  

4) nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, rozliczenie nastąpi w walucie polskiej, 

5) nie przewiduje aukcji elektronicznej,  

6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

8) nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Zał. 1  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 

Zał. 2                  -  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy  

                do grupy kapitałowej; 



Część II.  Druk oferta  

 

…………………………………………… 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

             

                                                                                             Adresat : 

           Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej  

 83-032 Pszczółki, ul. Szkolna 4 

 

O F E R T A 

W odpowiedzi na ogłoszony przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej  
w Pszczółkach przetarg nieograniczony na: „Zakup paliwa energetycznego (węgla i miału ) 
do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, z dostawą na miejsce składowania ”, składamy 
naszą ofertę:  

Część I. ZAKUP I DOSTAWA WĘGLA 

a) cena jednostkowa brutto 1 tony węgla …………..zł, słownie 

…………………………………………………………......... ………………………………………, 

należny podatek VAT w wysokości 23 %,  

b) maksymalna wysokość zamówienia – 7 ton, 

c) cena realizacji przedmiotu zamówienia : …………………….. zł brutto za 1 tonę węgla x 7 ton = 

……………… zł, słownie: …………………………………………………………………………… 

Część II. ZAKUP I DOSTAWA MIAŁU  

a) cena jednostkowa brutto 1 tony miału …………..zł, słownie 

…………………………………………………………......... ………………………………………, 

należny podatek VAT w wysokości 23%,  

b) maksymalna wysokość zamówienia –  270 ton 

c) cena realizacji przedmiotu zamówienia : …………………….. zł brutto za 1 tonę miału x 270 ton = 

……………… zł, słownie: …………………………………………………………………………… 
 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. 

zm.) oraz wymogi i warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania ofert.  

6. Oświadczamy, że ofertę składamy w imieniu własnym /jako konsorcjum następujących firm* 

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

* niepotrzebne skreślić 

 

 



7. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

a. siłami własnymi * 

b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie: 

………………………….………………………………………………………………… * 

* niepotrzebne skreślić 

8. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu: 

a. ………………..………………………………………… 

(nazwa podmiotu) 

b. ………………………………………………………….. 

(nazwa podmiotu) 

c. ………………………………………………………….. 

(nazwa podmiotu) 

i zgodnie z dyspozycją pkt. 6.3. SIWZ podmiot/ty ten/te wykona/ją następujący zakres robót: 

a. ………………..………………………………………… 

b. ………………………………………………………….. 

c. ………………………………………………………….. 

9. Oświadczamy, że podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartym w SIWZ projektem umowy i przyjmujemy  

go bez zastrzeżeń. 

11. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). 

17. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ, tj. 

a)................................................................... 

b)................................................................... 

c)................................................................... 

d)................................................................... 

            

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

                                                       (data, podpis i pieczęć imienna osoby/osób  

właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

numer telefonu: ……………….………………………………  

numer faksu: ……………………….………………………… 

adres e-mail: …………………………………………………. 



 

CZĘŚĆ III. Projekt umowy  
 

U M O W A Nr ……………  

 

zawarta w dniu ......... pomiędzy Szkołą Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach  

z siedzibą w Pszczółkach, 83-032 Pszczółki, ul. Szkolna 4, NIP 604-00-18-541reprezentowaną przez 

Dyrektora szkoły w osobie p. Marzeny Biernackiej, działającą na podstawie pełnomocnictwa nr 58            

z dnia 5 lipca 2004 roku udzielonego przez Wójta Gminy Pszczółki zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a..............................................................................................................,  NIP  ..............................., 

zarejestrowanym w................................................, mającym swoją siedzibę w .............................., 

reprezentowaną/ym przez: ..............................................., zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.  

 

§ 1  

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniętego w dniu …….........…… przetargu 

nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  

poz. 907 z późn. zm.) na  „Zakup paliwa energetycznego (miału i węgla) do Szkoły Podstawowej                        

w Pszczółkach, z dostawą na miejsce składowania”. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest zakup paliwa energetycznego (węgla i miału) dla Szkoły Podstawowej           

w Pszczółkach z dostawą na miejsce składowania, w sezonie grzewczym 2014-2015.  

Część I. – zakup i dostawa węgla w ilości 7 ton do Szkoły Filialnej w Kolniku, ul. Topolowa 11, 

Część II. – zakup i dostawa miału w ilości 270 ton do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi 

Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Szkolna 4 

2. Podane wielkości zamówienia zostały określone szacunkowo na podstawie ilości zużytego paliwa 

energetycznego w minionym sezonach grzewczych. Rzeczywiste zapotrzebowanie będzie wynikało z  

panujących warunków atmosferycznych, z tym że nie może ono przekroczyć wielkości podanych w 

pkt 1. 

3.Zamawiający wymaga dostawy paliwa energetycznego o następujących parametrach: 

Część I  

Węgiel gruby zwany kostką o granulacji 10-20 cm, 

- kaloryczności  -min. 27,000 kJ/kg, 

- zawartości popiołu -do 9%, 

-zawartości siarki -do 0,6%. 

Część II 

Miał o kaloryczności – na poziomie 25,000 kJ/kg (min. 24,000 kJ/kg) 

- zawartość popiołu  - do 9%, 

-zawartość siarki  - do 0,6 %, 

-wilgotność  -max. 20% 

4. Zamawiający będzie zlecał dostawy w przybliżonych terminach i wielkościach : 

Część I 

- do dnia 31.01.2014 roku            7 ton węgla, 

Część II 

- do dnia     31.01.2015 roku       80 ton miału, 

- do dnia    28.02.2015 roku        80 ton miału, 

- do dnia    31.03.2015 roku        60 ton miału,   

- do dnia    30.04.2015 roku        50 ton miału. 

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2015 roku. 



 

§ 3  

1. Wykonawca dostarczy paliwo energetyczne w ciągu trzech dni od otrzymania pisemnego 

zgłoszenia przesłanego faxem lub drogą elektroniczną od upoważnionego pracownika Szkoły 

Podstawowej w Pszczółkach, w podanej ilości, wynikającej z aktualnego zapotrzebowania 

Zamawiającego w godzinach dogodnych dla Zamawiającego. 

2. W przypadku niewywiązania się z dostawy towaru we wskazanym terminie 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości              

10 % wartości poszczególnej dostawy, za każdy dzień opóźnienia. 
 

§ 4 

1.Strony ustalają wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy na maksymalną kwotę: 

- dostawę węgla w ilości 7 ton - o wartości ……………… zł brutto,                                                   

słownie: ……………………………., w tym należny podatek VAT w wysokości 23% 

- dostawę miału w ilości 270 ton – o wartości ……………………. zł brutto,                                     

słownie: ………………………………………. w tym należny podatek VAT w wysokości 23% 

2. Rozliczenie będzie następowało wg faktycznej ilości paliwa energetycznego, dostarczonego  

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przy użyciu cen jednostkowych: 

- …………………… zł brutto za 1 tonę węgla ( słownie: ……………………… zł ), w tym należny 

podatek VAT w wysokości 23%, 

- …………………….zł brutto za 1 tonę miału ( słownie: …………………………zł ), w tym należny 

podatek VAT w wysokości 23%, 

3. Cena obejmuje transport i dostawę na miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika 

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach. 
 

 

      § 5 

1. Należność za realizację przedmiotu zamówienia płatna będzie przelewem w ciągu w ciągu 14 dni  

od daty otrzymania faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

2.Faktury należy wystawić, na adres - Szkoła Podstawowa w Pszczółkach, 83-032 Pszczółki,  

ul. Szkolna 4, NIP 604-00-18-541 

 

§ 6 

1. Do pierwszej dostawy paliwa energetycznego (węgla, miału) oraz na każde żądanie 

Zamawiającego należy dostarczyć atest jakościowy lub inny dokument określający jego 

parametry. Do czasu dostarczenia ww. dokumentu zostanie wstrzymana płatność za towar, 

którego dotyczy żądany dokument. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania na koszt Wykonawcy wyrywkowo 

badań jakości dostarczanego towaru, stosownie do żądanych parametrów .  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wagi dostarczonego paliwa 

energetycznego na koszt  Wykonawcy. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż paliwo energetyczne nie spełnia wymagań jakościowych                   

i wagowych określonych w § 2 ust. 2 i 3 umowy, Zamawiający nie jest zobowiązany  

do uiszczenia należności za daną partię towaru, 

 

§ 7 
1
 

Wykonawca oświadcza że : 

1. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego. 

2. Umowa zawarta z podwykonawcą będzie zgodna, co do treści z niniejszą umową. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców  

w takim samym stopniu, jak za własne. 

                                                           
1
  dot. w przypadku podania Podwykonawców w ofercie przetargowej. 



4. W przypadku zlecenia części przedmiotu umowy Podwykonawcy, Wykonawca do 

wystawionej przez siebie faktury VAT dołączy dowód dokonania płatności dla 

Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Podwykonawcy o uiszczeniu wszelkich wymagań 

wierzytelności do Wykonawcy w związku z realizacją prac będących przedmiotem umowy. 

5. W przypadku niedopełnienia obowiązku wskazanego w pkt 4 Zamawiający obniży kwotę 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją jako 

zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy. 

 

§ 8 

1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę strony ustalają, że Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

- dla części I –      1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 

- dla części II –  30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 

2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości: 

- dla części I –      1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 

- dla części II –  30 000,00 zł ( słownie: trzydziści tysięcy złotych 00/100).  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar wynikających z pkt.1-2 w terminie 14 dni o daty 

otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki z tytułu nieterminowej płatności faktur. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Nieważna jest zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych 

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie można 

było przewidzieć przy zawieraniu umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki 

VAT. 

§ 10 

Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy (cesja wierzytelności) nie może 

nastąpić bez jego zgody. 

 

§11 

Strony zobowiązują się do informowania o zmianie adresu swojej siedziby. Niedopełnienie tego 

obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adres wskazany w umowie będzie skuteczne. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

           

                       Z a m a w i a j ą c y                                                W y k o n a w c a  

 

                  _______________________                           _______________________ 

                           /pieczęć i podpis/                                                 /pieczęć i podpis 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

………………………………………….…… 

pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zakup paliwa energetycznego (miału i węgla) do Szkoły Podstawowej   

w Pszczółkach, z dostawą na miejsce składowania”  składamy oświadczenie o braku podstaw 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

który stanowi, że: 

 

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego; 

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 



6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano  

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,  

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia  

się wyroku; 

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano  

za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku”; 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data: 

 

 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

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

(pieczątka firmowa Wykonawcy)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 
wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup paliwa energetycznego (miału  

i węgla) do Szkoły Podstawowej  w Pszczółkach, z dostawą na miejsce składowania”   

oświadczam, że:  

 

 nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).  

 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).* 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):** 

 

 

1. …………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………  

3. …………………………………………………………………  

 

(…)  
 

………………………………..  

miejscowość, data  
                                                                                                         

……………………………….………………………… 
          (podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

__________________________________________________________________________________________  

 

*   niepotrzebne skreślić  

 

** uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej   

 w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 

2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

 


