SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA NA:

DOSTAWĘ WĘGLA
do
Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w
Brynku

Zatwierdzam:

Brynek, czerwiec 2011 rok
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Zamawiający:
Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych
im. Stanisława Morawskiego
42 – 690 Tworóg, Brynek ,Park 4
www.tlbrynek.edu.pl
e-mail: tlbrynek@poczta.fm
tel, fax: (+4832) 285 74 18
(zwany dalej “ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych na:
Dostawę węgla do ZSLiE w Brynku
Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223 poz.1665 z późniejszymi zmianami), zwany dalej
„ustawą”
I - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego, groszek płukany w ilości około 300 ton,
spełniającego wymagania kotłów retortowych.
Parametry paliwa
- Uziarnienie 8 – 25 mm
- Wartość opałowa
co najmniej 26 MJ/kg
- Zawartość popiołu
max 10%
- Zawartość siarki
max 0,8%
- Spiekalność (RI)
max 11
- wilgotność
max 15%
2. Węgiel można dostarczać w godzinach od 600 do 1500 w dni robocze, oprócz sobót.
Każda dostawa węgla będzie ważona w przedsiębiorstwie „Provimi Polska Tworóg” odległym
od miejsca składowania węgla o około 4 km.
3. Kod CPV: 10121000-7

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania, za wyjątkiem regulacji art. 93,
ust.4 ustawy.
9. Koszty transportu przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca
10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania kopert foliowych bezpiecznych w rozmiarze B4
do pobrania próbek węgla.
11. Podana w ofercie cena jest ostateczna i nie będzie żadnej możliwości jej zmiany w trakcie
realizacji zamówienia.
2

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia sukcesywnie
od podpisania umowy do 31 marca 2012 r. Dostawę węgla należy zrealizować zgodnie z
uzgodnionym harmonogramem dostaw.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Przygotowanie ofert
1. Wykonawca musi przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim i złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie. Informacje, zawiadomienia, oświadczenia i wnioski
przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.
3. Wykonawca ponosi koszty związane ze złożeniem oferty, w tym także koszty
ewentualnych tłumaczeń na język polski dokumentów i innych oświadczeń składanych w
ofercie.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
5. Kompletna oferta powinna mieć ponumerowane strony.
6. Oferta winna być napisana na maszynie, komputerze lub pismem drukowanym oraz
podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
8. Wszystkie stronice oferty, a także miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł
zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę z jej imienną pieczątką lub
czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Ofertę należy włożyć do nieprzeźroczystej koperty, oznaczonej następująco:
Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku
Ul. Park 4
42-690 Tworóg
Zatytułowanej:
PRZETARG DOSTAWA WĘGLA
Posiadać dopisek:
Nie otwierać przed: 27 lipca 2011 r.
Nazwę i adres Wykonawcy
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
10. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta
powinna zostać oznaczona określeniami : „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania i
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zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. (Jeżeli oferta wykonawców, którzy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy ci przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będą zobowiązani do
przedstawienia umowy regulującej ich współpracę).
IV.

DOKUMENTY FORMALNE WYMAGANE OD WYKONAWCÓW.
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. Spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
c. Spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Dla dokonania oceny spełnienia warunków wyszczególnionych w punkcie 1 wykonawca
przedstawi następujące dokumenty:
a. wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę upoważnioną (osoby
upoważnione) do reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ),
b. zaparafowany lub podpisany i opieczętowany przez osobę upoważnioną (osoby
upoważnione) do reprezentowania wykonawcy wzór istotnych postanowień umowy
stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji,
c. aktualny lub uaktualniony odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d. stosowne pełnomocnictwo w przypadku gdy nie wynika ono z dokumentu
dopuszczającego do obrotu lub umowy spółki cywilnej, lub pełnomocnictwo dla lidera
podmiotów występujących wspólnie
e. oświadczenie, iż spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 prawo zamówień
publicznych i nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 i 2 w/w. Ustawy,
f. umowę spółki cywilnej, jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie
spółki cywilnej (umowa niezbędna jest celem identyfikacji stron /wspólników spółki
oraz zasad i sposobu reprezentacji spółki),
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, to zamiast dokumentów
wyszczególnionych w punkcie 2 c), winien przedstawić dokumenty, zgodnie z prawem kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, oraz że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w punkcie 3 można je zastąpić oświadczeniem Wykonawcy,
złożonym przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, albo przed notariuszem kraju, w którym dana osoba ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 mają być aktualne lub uaktualnione przez
organ je wydający, przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, za wyjątkiem
dokumentu pełnomocnictwa, które ma być przedstawione w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza lub mocodawcę.
6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punktach 3 i 4, są składane w formie oryginału,
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odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez
Wykonawcę.
7. Nie złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków lub gdy złożone dokumenty zawierają błędy
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i jednocześnie
jego oferta zostanie uznana za odrzuconą z zastrzeżeniem art.26,ust.3 ustawy.
8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o
oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą zgodnie z zasadą
spełnia/nie spełnia.
V.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ.
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie
SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający prześle jednocześnie treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazano
SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej
2. Zamawiający nie przewiduje spotkania z wykonawcami.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
4. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej.

VI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty należy składać w Zespole Szkól Leśnych i Ekologicznych, Brynek, ul. Park 4 do dnia
27 lipca 2011 roku do godziny 855 (sekretariat).
Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu
przewidzianego
na wniesienie protestu.
VIII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Brynku przy ul. Park 4 w dniu 27 lipca
2011 r. o godzinie 900
2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
3. Koperty oznaczone „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte w pierwszej
kolejności. Elementy opłacalności ekonomicznej oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”, nie
będą ogłoszone. W pozostałych przypadkach Zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich
adresy
i oferowane ceny.
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym,
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na finansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, zawartości siarki, zawartości popiołu oraz wartości kalorycznej
węgla.
8. Na zakończenie części jawnej Przewodniczący Komisji Przetargowej poda orientacyjny
termin, miejsce i sposób ogłoszenia wyników przetargu. Następnie rozpocznie się część
zamknięta postępowania, w której wykonawcy nie biorą udziału.
9. Wykonawcy chcący aby część oferty nie została ujawniona innym uczestnikom
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postępowania powinni zastrzec (poprzez oznaczenie w sposób nie budzący wątpliwości –
opisać „Tajemnica przedsiębiorstwa”), iż ta część stanowi zastrzeżoną tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

IX.

WYJAŚNIANIE BADANYCH OFERT.
1. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 2, dokonanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców,
którzy złożyli oferty.

X.

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW
WYKONAWCAMI.

Z

1. Dyrektor szkoły – mgr inż. Stanisław Majsterkiewicz tel:032 285 74 18
2. Zamawiający nie przewiduje spotkania z Wykonawcami.
XI.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

1. Wykonawcom, a także innym osobom których interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu przewidziany w dziale VI, rozdział
2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze
zmianami).
2. Wykonawca wznosi protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się
za wniesiony z chwila, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z
jego treścią.
3. Protest powinien wskazywać oprotestowana czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.


Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia - w przypadku gdy postępowanie prowadzone
jest w trybie przetargu nieograniczonego wnosi się w terminie 7 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
na stronie internetowej.
4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
Zamawiający może zawrzeć umowę po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.
Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Ustawy prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na
wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie uznaje się za jego oddalenie.
XII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
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1. Cena*

100 %. (Pc)

2. SPOSÓB OCENY OFERT

Ocena oferty opierać się będzie na wzorze:
najniższa z oferowanych wartości spośród ofert nie odrzuconych 
P =  wartość badanej oferty
 x 100 x znaczenie (%)

3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największa liczbę punktów
4. Ocena będzie podawana w punktach, obliczanie będzie następować do 2 miejsca po
przecinku.
* cena w rozumieniu art. 3, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z
2002 r. z późn. zm.) „cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów
i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi)
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym”.
XIII. KARY UMOWNE.

1. Zamawiający zastosuje następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy:
a)
0,5 % wartości umowy określonej w § 3 pkt 5 umowy za każdy dzień
zwłoki, w przypadku przekroczenia terminu dostawy,
b)
20% wartości umowy określonej w § 3 pkt 5 umowy w przypadku, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Dostawca,
c)
20% wartości umowy określonej w § 3 pkt 5 umowy w przypadku, gdy
Dostawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
d)
w przypadku dostarczenia węgla gorszej jakości niżeli oferowana lub nie
dostarczenia atestu określającego jakość dostarczonego węgla Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości dostarczonego węgla
gorszej jakości lub dostarczonego węgla bez dołączonego atestu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia należnego Dostawcy.
XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU.
1. O wynikach przetargu Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, wskazując
firmę (nazwę), siedzibę oraz cenę tego, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wraz
z uzasadnieniem, a także nazwy i siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.
2.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie pisemnie
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poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy.

XV.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiający na warunkach określonych we wzorze istotnych postanowień umowy
załączonym do SIWZ podpisze umowę
z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
2. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż siedem dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
W sprawach nieuregulowanych w powyższej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego
Załączniki do specyfikacji:
1.
2.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

- formularz ofertowy.
- wzór istotnych postanowień umowy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Data : .............................
My, niżej podpisani:
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
reprezentujący:
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na:

Dostawę węgla
Do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku
Oferujemy dostawę węgla ..........................................................................................................
o kaloryczności :
............................................................................... kJ /kg
o zawartości popiołu :
............................................................................................. %
o zawartości siarki :
.............................................................................................. %
Producent węgla: .................................................................................................................
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za cenę*:
........................zł/tonę brutto, słownie:.....................................................................................................
* cena w rozumieniu art. 3, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z 2002 r.
z późn. zm.) „cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;
w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi)
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym”.

II. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22,
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1665 ze zm.):
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24, ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 11665 ze
zmianami).

III Zamierzamy wykonać zamówienie samodzielnie bez podwykonawców.

Pieczątka firmowa

Pieczątka i Podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U z 2007 roku, Nr 223, poz. 1665 z późniejszymi zmianami),
dnia .......................... roku w Brynku pomiędzy:
Zespołem Szkół Leśnych i Ekologicznych im Stanisława Morawskiego
z siedzibą w Brynku, u1. Park 4
reprezentowanym przez : mgr inż. Stanisława Majsterkiewicz, zwanym dalej Zamawiającym
a
..........................................................................................................................................
reprezentowaną przez: .................................
zwaną dalej Dostawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11,
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§1
Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do wykonania: dostawę wraz z transportem 300
ton węgla ................ o następujących parametrach:
-

Uziarnienie 8 – 25 mm
Wartość opałowa
Zawartość popiołu
Zawartość siarki
Spiekalność (RI)
wilgotność

co najmniej 26 MJ/kg
max 10%
max 0,8%
max 11
max 15%

§2
1. Rozpoczęcie dostawy węgla nastąpi w dniu ............................. roku, a całkowite jego
zakończenie do dnia 31 marca 2012 roku.
2. Węgiel można dostarczać w godzinach od 600 do 1500 w dni robocze, oprócz sobót do
siedziby Zamawiającego.
3. Dostawa węgla następować będzie sukcesywnie zgodnie z uzgodnionym pomiędzy stronami
w formie pisemnej harmonogramem dostaw.
4. Koszty transportu przedmiotu zamówienia ponosi Dostawca.
5. Każda dostawa węgla będzie ważona w przedsiębiorstwie „Provimi Polska Tworóg”
odległym od miejsca składowania węgla o około 4 km
6. Wraz z dostawą każdej partii węgla Dostawca doręczy Zamawiającemu poświadczenie o
parametrach dostarczanego węgla
§3
1. Każda dostawa węgla może być poddana analizie.
2. Rozliczenie jakościowe węgla nastąpi wg analiz laboratorium wybranego przez
Zamawiającego tj. Główny Instytut Górnictwa Zakład Oceny paliw Stałych w
Katowicach.
Strony rozliczą parametry dostarczonego i odebranego węgla na podstawie następujących
zasad:
wstępne koszty związane z wykonaniem analizy ponosi zlecający wykonanie takiej analizy
w przypadku jeżeli dostarczona partia węgla nie będzie zgodna z przedłożoną ofertą
Zamawiający kosztami obciąży Wykonawcę.
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3. Ustala się graniczny 30 dniowy termin składania reklamacji licząc od dnia dostawy
węgla.
4. Strony rozliczą parametry dostarczonego i odebranego węgla na podstawie wyników
badań według zasad:
Dla kaloryczności - w przypadku zaniżonej wartości opałowej węgla cena zostaje obniżona o
2% za każde 500 kJ/kg poniżej parametru z §1
Dla siarki – w przypadku przekroczenia zawartości siarki w węglu cena zostaje obniżona o 2%
za każde 0,2 % powyżej parametru z §1
Dla popiołu - w przypadku przekroczenia zawartości popiołu w węglu cena zostaje obniżona o
1% za każdy 1 % powyżej parametru z §1
Dla wilgotności – w przypadku przekroczenia wilgotności węgla cena zostaje obniżona o 1% za
każdy 1 % powyżej parametru z §1
W przypadku nie dotrzymania parametrów węgla ustalonych w §1 w tolerancji do 1% cena nie
ulega zmianie.
5. W przypadku dostarczenia węgla, którego co najmniej jeden z parametrów wskazanych
wyżej jest gorszy o więcej niż 15% w stosunku do parametrów określonych w §1
Zamawiający ma prawo daną partię opału postawić do dyspozycji Wykonawcy bądź
rozliczyć dostarczony węgiel jak podano w §5 ale stosując podwójne stawki obniżające
cenę węgla.
Dla kaloryczności - w przypadku zaniżonej wartości opałowej węgla cena zostaje obniżona o
4% za każde 500 kJ/kg poniżej parametru z §1
Dla siarki – w przypadku przekroczenia zawartości siarki w węglu cena zostaje obniżona o 4%
za każde 0,2 % powyżej parametru z §1
Dla popiołu - w przypadku przekroczenia zawartości popiołu w węglu cena zostaje obniżona o
2% za każdy 1 % powyżej parametru z §1
Dla wilgotności – w przypadku przekroczenia wilgotności węgla cena zostaje obniżona o 2% za
każdy 1 % powyżej parametru z §1
§4
1. Za dostarczony węgiel Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę brutto ..................... zł / tonę
słownie ...........................................
2. Zamawiający ureguluje należność za dostarczony węgiel przelewem na rachunek
bankowy Dostawcy w ciągu 21 dni licząc od daty dostarczenia faktury.
3. Podstawą wystawienia faktury będą potwierdzone przez Zamawiającego dowody dostawy
węgla oraz poświadczenie oferowanej jakości węgla dla dostarczonej partii węgla.
4. Rozliczenie między Zamawiającym, a Dostawcą będą prowadzone w złotych polskich
5. Wartość umowy wynosi ....................... (ilość ton x cena brutto za 1 tonę)
6. Ustala się fakturowanie etapami za każdą dostarczoną partię węgla.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w ilości podanej w §
1 niniejszej umowy w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania. W takim przypadku
Dostawcy nie będzie przysługiwało roszczenie wobec Zamawiającego związane z
częściowym zrealizowaniem zamówienia.
8. Cena węgla jest stała i w żadnym przypadku nie podlega zmianie.
§5
1. Zamawiający zastosuje następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy:
a)
0,5 % wartości umowy określonej w § 3 pkt 5 niniejszej umowy za każdy
dzień zwłoki, w przypadku przekroczenia terminu dostawy,
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20% wartości umowy określonej w § 3 pkt 5 niniejszej umowy w przypadku,
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Dostawca,
c)
20% wartości umowy określonej w § 3 pkt 5 niniejszej umowy w przypadku,
gdy Dostawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia należnego Dostawcy.
b)

§6
1. Strony zobowiązują się do należytego wykonania warunków niniejszej umowy i
wzajemnego współdziałania w celu jej wykonania.
2. W przypadku nie wykonywania umowy w terminie określonym w § 2 pkt 3 niniejszej
umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia
dodatkowego terminu jej realizacji zgodnie z art. 492 kodeksu cywilnego.
3. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§7
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo i
miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Dostawcy.

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Brynek, dnia 28 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223 poz.1665 z późniejszymi zmianami), powołuję Komisję
Przetargową celem przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

„DOSTAWĘ WĘGLA
DO ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCHH W BRYNKU”

W składzie:
1.

Przewodniczący komisji: Stanisław Majsterkiewicz

2.

sekretarz komisji:

Czesław Gabryś

3.

członek:

Karina Broja

4.

członek:

Ewa Gołkowska
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