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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 3/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa węgla – ekogroszku do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

Brynek, dnia 20.05.2022 r.

Rozdział I.    Nazwa i Adres Zamawiającego

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego

42 – 690 Tworóg, Brynek, Park 4, www.tlbrynek.edu.pl        

telefon / fax: (+48) 32 285 74 18

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Adres strony interentowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Adres strony interentowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz

inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z  postępowaniem  o  udzielenie

zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/

godziny urzędowania: pn. - pt. 7.00 – 15.00

Rozdział II.    Tryb udzielenia zamówienia 

1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie
podstawowym,  na  podstawie  art.  275  pkt  1  ustawy z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji. 
3.    Szacunkowa  wartość  przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  progów  unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 
4.  Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania na
podstawie art. 310 pkt. 1 Pzp.
5.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94. Pzp. 

Rozdział III.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  sukcesywna   dostawa  wraz  z  transportem  węgla  kamiennego,

ekogroszek  typ węgla  32.1,   w ilości  około 270 ton  do  Zespołu  Szkół  Leśnych i  Ekologicznych

w Brynku.

1. Parametry paliwa – wymagania jakościowe (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dn.
    27 września 2018 r., Dz.U. z 4 października 2018 r, poz. 1890)

-Wartość opałowa                       co najmniej 26 MJ/kg
-Zawartość popiołu                                   max 6%
-Zawartość siarki                                      max 0,8%
-Zdolność spiekania (RI)                          max 18%
-Wymiar ziarna                                        8 – 25 mm
-Zawartość wilgoci                                    max 10 %
-
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2. Dostawy powinny być realizowane, w zależności od potrzeb, na bieżąco partiami, według
    odrębnych zleceń Zamawiającego. Realizacja zlecenia powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od 
    poniedziałku do piątku w godzinach  od 800 do 1300 .
    Każda dostawa węgla będzie ważona w przedsiębiorstwie „Cargil Polska Tworóg” odległym od 
    miejsca składowania węgla o około 4 km.

3. Kod CPV: 09111000-0

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 3 kopert foliowych bezpiecznych w rozmiarze B4 do 

      pobrania próbek węgla podczas każdorazowej dostawy.

11. Wykonawca będzie zobowiązany  dokonywać na swój koszt sprawdzania jakości dostarczonego 

      węgla.

12. Podana w ofercie cena jest ostateczna i nie będzie żadnej możliwości jej zmiany w trakcie 

      realizacji zamówienia.

13. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego.

 Rozdział  IV  Termin realizacji zamówienia

1.   Termin realizacji zamówienia sukcesywnie od 15 września do 31 marca 2023 roku.

Rozdział V.  Warunki udziału w postępowaniu wymagane od dostawców

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których
      mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
       a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
       c) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

d) zdolności technicznej lub zawodowej.
e) wiedzy i doświadczenia.

2.    Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
       wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 
       ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawców pisemnych 
       oświadczeń lub dokumentów, określonych w Rozdziale VII Podmiotowe środki dowodowe.
3.   Oferentem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości  prawnej  oraz  podmioty  te  występujące  wspólnie.  Oferenci  występujący  wspólnie
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
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4.    Wykonawca powinien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie                   
z wymogami ustawowymi, prowadzić działalność o charakterze zbieżnym z niniejszym 
zamówieniem.

5.    Wykonawca powinien dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu węgla.
6.    Wykonawca przy każdej dostawie winien załączyć certyfikat jakości oferowanego węgla lub 

raport z badań wykonanych przez uprawnione laboratorium, z podaniem: wartość opałowa , 
zawartość popiołu, zawartość siarki i spiekalność (RI) zgodnie normami jakości dla paliw stałych.

7.    Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego        
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

8.    Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu, e-maila oraz innych 
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

10.   Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
        w postępowaniu o zamówienie publiczne.
11.   Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca (oferent).

Rozdział VI.       P  odstawy wykluczenia   

1.  Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w przypadkach określonych
     w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2.  Dodatkowo Zamawiający wykluczy  Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
     ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 
     którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
     wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 
     zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
    przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
    narodowego (Dz.U. poz. 835), Zamawiający zastosuje dodatkową przesłankę do wykluczenia 
    Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (lista osób i podmiotów 
    objętych sankcjami określonymi w ww. ustawie została opublikowana na BIP Ministerstwa Spraw 
    Wewnętrznych i Administracji).

Rozdział VII.  Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe

1.   Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień złożenia oferty:
     - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,
      zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp -  załącznik nr 2 i 3 do SWZ.
    - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ lub odpowiadające im dokumenty zgodnie 

       z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

2.   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie
      z formułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych 

przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków 
skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

3.   Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
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      środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia: 
      w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
-     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie art. 
109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

       składania ofert,
-     informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp., art. 108 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

4. Przedmiotowe   środki dowodowe   
      Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na   
      potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
      zamówienia: 
-    potwierdzających wymagane parametry w oferowanego węgla kamiennego certyfikaty lub inne
      dokumenty spełniające tożsame wymagania zawierające szczegółowe dane, które umożliwią 
      potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą 
      dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez 
      Zamawiającego,
-    informację o kraju pochodzenia węgla (zgodnie z wytycznymi art. 13 ustawy z dnia 13.04.2022 r.
      o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
      służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 825)).

5.   W przypadku,  gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się  o udzielenie zamówienia (np.  w formie
konsorcjum,  spółki  cywilnej  lub  innego  porozumienia  regulującego  ich  współpracę  w  celu
uzyskania  zamówienia)  należy  załączyć  dodatkowo  pełnomocnictwo  udzielone  przez
Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu
i  zawarcia  umowy.  Oświadczenia  lub  dokumenty  wymienione  w  SWZ  składane  są  przez
Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem formularza ofertowego i oświadczenia o spełnianiu

    warunków udziału w postępowaniu i  braku podstaw do wykluczenia,  które składane są  przez
każdego  z  Wykonawców  oddzielnie.  Jeżeli  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się
o  udzielenie  zamówienia  zostanie  wybrana,  Wykonawcy,  przed  zawarciem umowy w sprawie
zamówienia  publicznego przedstawią  Zamawiającemu umowę regulującą  ich współpracę,  oraz
wykażą,  iż  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdział VI  I  I.    Informacje o    środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których  
Zamawiający  będzie  komunikował  się  z  wykonawcami,  oraz  informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej 

1. Informacje ogólne: 
a) w niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 
    użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,   
   dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 
    Zamawiającego, 
b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na  
    ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:  
 „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do  
    komunikacji”, 
c) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
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    elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
    opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal” oraz „Warunkach korzystania z 
    elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”, 
d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
    „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”   
    wynosi 150 MB, 
e) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
    elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
    przekazania na ePUAP, 
f) Postępowanie można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając            
    wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 
2. Złożenie oferty w postępowaniu: 
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
    
    lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
    zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 
    szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
    skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem, 
b) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
    opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym 
    zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 
    https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 
c) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
    zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca,
    w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
    oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
    przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 
    zaszyfrować, 
d) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
    udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej lub     
    w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 
    zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę, 
e) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, 
f) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
    „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
   udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
   użytkownika” dostępnej na miniPortalu, 
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
    w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu    
    sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów  
    elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
    publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 
    i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
    innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020
    poz. 2415). 

Rozdział IX.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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Rozdział X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.     

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się 
postępowaniem jest: w zakresie przedmiotu zamówienia i procedur Anna Żaczek
anna.zaczek@tlbrynek.edu.pl 

Rozdział XI.  Termin związania ofertą

1.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 30.06.2022 roku (przez okres 30 dni).

2.     W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu        
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Rozdział X  II  .   Sposób przygotowania oferty  

1.     Oferta i załączniki powinny być sporządzone w języku polskim, trwałą techniką pisarską, pod 
rygorem nieważności, w jednym egzemplarzu. Ofertę należy sporządzić na “formularzu oferty” 
wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do SWZ.

2.     Do oferty należy załączyć:
        a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do     
            wykluczenia –załącznik Nr 2 i 3 do SWZ,

 b) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 
        c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
           wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 
           Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
        d) informację i listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej z wykorzystaniem     
            wzoru - załącznik Nr 4 do SWZ

  e) oświadczenie o akceptacji projektu umowy stanowiących załącznik Nr 5 do SWZ.
  f) Zaakceptowany wzór umowy załącznik Nr 6 do SWZ.

3.     Oferta musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i powinna zawierać 
wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa

        w specyfikacji zamawiającego. Oferta może być tylko jedna. Nie dopuszcza się składania ofert 
wariantowych. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

4.     Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy.

5.     Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz zaopatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę.

6.     Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo    
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio

        w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego.

Rozdział X  II  I.   Sposób   oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty”    
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    dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany 
    został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 31.05.2022 r. do godz.9:00. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Rozdział X  IV  .   Termin otwarcia   oferty  

1. Otwarcie ofert nastąpi 31.05.2022 r. o godzinie 10:00. 
2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
    otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
    usunięciu awarii. 
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
    postępowania. 

Rozdział X  V  . Sposób obliczenia ceny oferty  

1. Cenę oferty należy podać w PLN, netto i brutto, kwotowo i słownie dla zamawianych dostaw   
zgodnie z treścią załączników nr 1 - „formularza cenowego” stanowiącego integralną część oferty.
2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
3. Oferowane ceny netto nie mogą ulec zmianie w ciągu całego okresu trwania umowy.
4. W oferowanej cenie towaru należy uwzględnić koszty związane z dowozem i rozładunkiem
u zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział X  VI  . Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy  wyborze oferty  

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrzenia, jeżeli oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w 
niniejszej specyfikacji i została złożona przez zamawiającego w terminie zgodnym z SWZ.
2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena*                                      40 %.   (Pc)
Wartość opałowa                    50 %   (Wa)
Zawartość popiołu                  5 %     (Zp)

    Zdolność spiekania RI                 5 %       (S)
    Cena oferty: …................................................................

     Ocena oferty  opierać się będzie na wzorze:
1.  Kryterium:  cena
PC = Cn/Cb x 100 x znaczenie (%)  = ilość punktów 
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 
Cb – cena oferty rozpatrywanej 
40% - kryterium ceny 

2.  Kryterium: wartość opałowa 
Wa = Wb/Wn x 100 x znaczenie (%)  = ilość punktów 
Wn – najwyższa wartość spośród ofert nieodrzuconych 
Wb – wartość oferty rozpatrywanej 
50% - kryterium wartości opałowej

3.  Kryterium: zawartość popiołu 
Zp = Zn/Zb x 100 x znaczenie (%)  = ilość punktów 
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Zn – najniższa wartość spośród ofert nieodrzuconych 
Zb – wartość oferty rozpatrywanej 
5% - kryterium zawartości popiołu 

4.  Kryterium: spiekalność RI

S = Sn/Sb x 100 x znaczenie (%)  = ilość punktów 
Sn – najniższa wartość spośród ofert nieodrzuconych 

Sb – wartość oferty rozpatrywanej 
5% - kryterium spiekalności

Ilość punktów  R = Pc + Wa + Zn + S  

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 i 2 ustawy z dnia 9.05.2014 r. o informowaniu o cenach

towarów i usług  (Dz.U. 2018.178 z 2019 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”.

Rozdział XV  II  .   Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po   
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
    ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
    najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
    komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
    o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną      
    ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
    Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
    warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią            
    Załącznik nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

Rozdział   XVI  II Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział    X  IX  . POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  
WYKONAWCY W     TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

1. Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
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2. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego  środka,  spełniającego  wymagania  dla
tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego   
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

Rozdział   XX  . KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016,  str.  1),  dalej  „RODO”,
Prokuratura Krajowa informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, 

         Brynek Park 4, 42-690 Tworóg, e-mail: dyrektor@tlbrynek.edu.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maciej Korzuch, e-mail:biuro@protecton.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

         celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4  lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z udziałem  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp,

7. W odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
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8. Posiada Pani/Pan:

− na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych  osobowych  z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa  w  art.  18  ust.  2
RODO**;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9.  Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie  ma zastosowania  w odniesieniu  do  przechowywania,  w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw

Rozdział   XXI  .   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. Załącznik Nr 1 do SWZ– wzór formularza ofertowego

2. Załącznik Nr 2 do SWZ– wzór oświadczenie spełnienie warunków udziału
3. Załącznik Nr 3 do SWZ– wzór oświadczenie przesłanki wykluczenia
4. Załącznik Nr 4 do SWZ– wzór informacji i listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej
5. Załącznik Nr 5 do SWZ - oświadczenie o akceptacji projektu umowy 
6. Załącznik Nr 6 do SWZ– wzór umowy
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Załącznik nr  1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

………………………………………
                 Nazwa wykonawcy
………………………………………...................................................................

adres
numer telefonu…................................         numer telefaksu….............................

REGON…………………………….         NIP…………………………………

internet:http://………………………………………

e-mail:…………………………...............................

nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na:

Dostawę węgla - ekogroszku

Do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku

1.   Oferujemy dostawę węgla ..........................................................................................................
-Wartości opałowej               ….....................................................................................................MJ/kg
-Zawartości popiołu              …..........................................................%
-Zawartości siarki                 …..........................................................%
-Zdolności spiekania (RI)     …..........................................................%
-Wymiar ziarna                     ….......................................................... mm
-Zawartości wilgoci              …...........................................................%

Producent węgla (kopalnia): ........................................................................................................
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za cenę*:

........................zł/tonę netto,  VAT........................zł/tonę brutto........................................,
słownie:.....................................................................................................

* cena w rozumieniu art. 3, ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług  (Dz.U. 
2018.178 z 2019 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”.

2. Cena ofertowa artykułów pozostanie niezmieniona przez cały okres umowy 
3. Czynności objęte zamówieniem realizować będziemy sami (lub z ….........................)

Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy ze
strony wykonawcy jest: ……………………………………………………
tel……………………………………zakres odpowiedzialności ………………………………….
      
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego i/lub zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej
podmioty gospodarcze jest: (jeżeli dotyczy)
Stanowisko……………………………………………………………
Imię i nazwisko……………………………………………………….



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 3/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa węgla – ekogroszku do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

Telefon……………………………faks………………………………
Uwagi…………………………………………………………………

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń do jej treści oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do 
przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

3.  Oświadczamy,  że  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wymagania
stawiane  wykonawcy  oraz  postanowienia  umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane  bez
zastrzeżeń i  zobowiązujemy się,  w przypadku wyboru  naszej  oferty,  do zawarcia  umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

JAKIM WYKONAWCA JEST PRZEDSIĘBIORCĄ1?

 MAŁYM PRZEDSIĘBIORCĄ:

TAK

NIE

 ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCĄ:

TAK

NIE

MIKRO PRZEDSIĘBIORCĄ:

TAK

1  Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, kto� re zatrudnia mniej niz�  50 oso� b i kto� rego roczny obro� t lub suma bilansowa nie przekracza 10
mln EUR. Ś%rednie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, kto� re zatrudnia mniej niz�  250 oso� b i kto� rego roczny obro� t nie przekracza 50 mln
EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 3/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa węgla – ekogroszku do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy-Prawo zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż 
wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom postępowania:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

1…………………………………………………………….
2…………………………………………………………….
3…………………………………………………………….
4…………………………………………………………….

Na …….kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

………………….,dnia…………….
…..……………………
podpis osób upoważnionych



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 3/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa węgla – ekogroszku do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

  Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:
ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH

W BRYNKU
BRYNEK, UL. PARK 4

42-690 TWORÓG

Wykonawca:
………………………….………………………………
………………………….………………………………
………………………….………………………………
………………………….………………………………

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa węgla - ekogroszku do 
Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku”, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. V.

………………………….……………………………… (miejscowość), dnia …………………………. r.

...............................................................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. V., polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………… (miejscowość), dnia …………………………. r.

...............................................................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………….……………………………… (miejscowość), dnia …………………………. r.
...............................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 3/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa węgla – ekogroszku do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

 Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający:
ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH

W BRYNKU
BRYNEK, UL. PARK 4

42-690 TWORÓG
Wykonawca:
………………………….………………………………
………………………….………………………………
………………………….………………………………
………………………….………………………………

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa węgla - ekogroszku do 
Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na z przyczyn określonych w art. 108 ust. 1  
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………………….……………………………… (miejscowość), dnia …………………………. r.
...............................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 
ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………… (miejscowość), dnia …………………………. r.
...............................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………….……………………………… (miejscowość), dnia …………………………. r.
...............................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………….……………………………… (miejscowość), dnia …………………………. r.
...............................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

     



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 3/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa węgla – ekogroszku do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

Załącznik nr 4 do SWZ
………………………….………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………..……………
miejscowość i data

INFORMACJA I LISTA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
zamówienia:

„Dostawa węgla - ekogroszku do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku”

Informuję, że  nie należę / należę  do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.U.z  2020 r.  poz.  1076  z  późn.  zm..)
…………………………………………………….…….……….…….……

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (jeśli dotyczy)

Lp.
 Nazwa Adres

...................................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 3/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa węgla – ekogroszku do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

Załącznik nr 5 do SWZ
                                                                                                      

………………………….………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………..……………
miejscowość i data

Oświadczenie
o akceptacji projektu umowy

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na :

„Dostaw  ę  węgla  -  ekogroszku  ”      prowadzonego  w  trybie  podstawowym  z  zachowaniem
procedur zamówienia powyżej 130.000 zł. a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie  art.  2 ust.1 ustawy z dnia  11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U.2021.0.1129).

ja ...................................................................................................................................................

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

zamieszkały ..................................................................................................................................

reprezentujący firmę

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

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

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

jako upoważniony na piśmie , w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam ,że :
zapoznałem się z projektem umowy przedłożonej przez zamawiającego i nie wnoszę do niej
żadnych  zastrzeżeń  ,  a  w  przypadku  wyboru  mojej  oferty  podpiszę  umowę  zgodnie  z  tym
projektem.

   ...........................................                         ..............................................
    Miejscowość i data                    Upoważniony przedstawiciel



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 2/2021) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa węgla – ekogroszku do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

Załącznik nr 6 do SWZ

(projekt )
 UMOWA NA DOSTAWĘ WĘGLA - EKOGROSZKU

Nr
zawarta w dniu ……..2022 r. w Brynku, 

zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2021.0.1129)

 
Zespołem  Szkół  Leśnych  i  Ekologicznych   im  Stanisława  Morawskiego  z  siedzibą  w  Brynku,
u1. Park 4, 41-690 Tworóg, NIP: 6451880006, Regon: …....................
reprezentowanym przez :
Agnieszka Ohsmann – Dyrektor ZSLiE,
zwanym dalej Zamawiającym

a
……………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez
negocjacji w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa wraz z transportem 270 ton węgla kamiennego
    typu ekogroszek o następujących parametrach:

-Wartość opałowej               ….....................................................................................................MJ/kg
-Zawartość popiołu              …..........................................................%
-Zawartość siarki                 …..........................................................%
-Zdolność spiekania (RI)     …..........................................................%
-Wymiar ziarna                     ….......................................................... mm
-Zawartości wilgoci              …...........................................................%

2.  Powyższa ilość węgla opałowego została określona szacunkowo i może ulec zmianie w zależności od 
     potrzeb grzewczych.

§ 2

1.   Czas realizacji umowy strony ustalają  od   15.09.2022   roku   do   dnia   31 marca  2023   roku. 
2.   Węgiel  można  dostarczać  w  godzinach  od  800  do  1300  w  dni  robocze,  od  poniedziałku  do    
      piątku do siedziby Zamawiającego po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym.
3.   Dostawa  węgla  następować  będzie  sukcesywnie  w zależności od potrzeb, na bieżąco partiami,      
      według odrębnych zleceń Zamawiającego. Pierwsza dostawa jest uzależniona od warunków    
      atmosferycznych oraz niskiej temperatury powietrza. 
4.   Zgłaszanie potrzeb będzie odbywało się telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazany adres e-
mail.
5.  Termin  realizacji  każdego zamówienia  od  momentu  zgłoszenia  nie  może  być  dłuższy  niż  5  dni
roboczych.
6.   Koszty transportu przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
7.   Każda dostawa węgla  będzie ważona  w przedsiębiorstwie  „Cargil Polska Tworóg” odległym od 
      miejsca składowania węgla o około 4 km.
8.   Wykonawca  podczas  każdorazowej  dostawy  zobowiązany jest do posiadania 3 kopert foliowych 
      bezpiecznych w rozmiarze B4 do pobrania próbek węgla. 
9.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania prób węgla z wybranej partii dostawy opału celem 



      wykonania analiz laboratoryjnych na koszt Zamawiającego. Próby będą pobierane z wybranej  
      dostawy przez uprawnionego pracownika Wykonawcy przy  udziale  upoważnionego  przedstawiciela
      Zamawiającego  do  3  kopert  foliowych,  opisanych  datą dostawy, nr rejestracyjnym samochodu 
       nazwiskami i podpisami osób pobierających próbki. 
       Jedna  próba  pozostaje  u  Zamawiającego, a  dwie zabiera kierowca samochodu dla  Wykonawcy.
10.  W przypadku wyniku badań laboratoryjnych potwierdzających zaniżone parametry dostarczonego 
       przez Wykonawcę opału w stosunku do parametrów żądanych w SWZ i niniejszej umowie.
11.  Zamawiający może żądać wymiany dostarczonej partii opału na opału zgodny z wymogami
       określonymi w § 1 pkt 1 umowy (wymiana opału winna nastąpić w terminie do 2 dni roboczych od  
      dnia zgłoszonej niezgodności) lub obniżenie ceny dostarczonej partii opału stosownie do jego jakości.
12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji w razie stwierdzenia wad dotyczących ilości lub
      jakości opału w terminie 14 dni od daty dostawy, zachowując przy tym pisemną formę i przesłani jej 
      na wskazany adres e-mail. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć ww. reklamację w terminie do 2 dni
       roboczych oraz poinformować Zamawiającego o sposobie jej rozstrzygnięcia. 
       Brak odpowiedzi na złożoną reklamację uważane będzie przez Zamawiającego za jej uznanie.
13.  Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i utrzymywania w toku realizacji umowy ubezpieczenia
       od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na     
       wykonywaniu  niniejszego zamówienia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Na wezwanie 
       Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ww. polisy lub innego dowodu  
       ubezpieczenia.

§ 3

1.   Wykonawca dokonuje na swój koszt analizy próbki węgla w wybranym przez siebie  laboratorium.
2.   Na podstawie otrzymanych wyników Wykonawca wystawia fakturę uwzględniającą parametry 
      dostarczonego węgla. 
3.   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 0,4 % 
za każde 100 kJ/kg poniżej parametru  z  §1
− Dla siarki – w przypadku przekroczenia zawartości siarki w węglu cena zostaje obniżona o 1% za 
każde 0,1 % 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
4.    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 0,8% 
za każde 100 kJ/kg poniżej parametru  z  §1
− Dla siarki – w przypadku przekroczenia zawartości siarki w węglu cena zostaje obniżona o 2% za 
każde 0,1 % 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
5.   Zamawiający w przypadku stwierdzenie złej jakości dostarczonego węgla może dokonać sprawdzenia
      swojej próbki węgla w wybranym przez siebie  laboratorium. W przypadku jeżeli dostarczona partia 
      węgla nie będzie zgodna z przedłożoną  ofertą strony rozliczą parametry dostarczonego i odebranego 
      węgla na podstawie wyników badań według zasad podanych w pkt 3.  
6.   Ustala się graniczny 30 dniowy termin składania reklamacji licząc od dnia dostawy węgla.  

§ 4

1.   Strony szacują całość wynagrodzenia, w związku z szacunkiem określonym § 1 pkt 1 umowy, na 
kwotę:    
      netto ….......................... zł., brutto .......................... zł, (słownie ...........................................)
2.   Jednostkowa cena z 1 tonę węgla kamiennego typu ekogroszek wynosi: netto …................. zł / tonę,  
      brutto .......................... zł / tonę.



3.   Zamawiający ureguluje należność za dostarczoną partię opału przelewem na rachunek bankowy 
      Wykonawcy w ciągu 21 dni licząc od daty dostarczenia faktury.
4.   Podstawą wystawienia faktury będą potwierdzone przez Zamawiającego dowody dostawy węgla oraz 
      dostarczenie poświadczenia oferowanej jakości węgla (certyfikatu) oraz informacji o kraju  
       pochodzenia dla dostarczonej partii węgla.
5.   Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w ilości podanej w § 1    
       niniejszej  umowy w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania. W takim przypadku Wykonawcy nie 
      będzie przysługiwało roszczenie wobec Zamawiającego związane z częściowym zrealizowaniem 
      zamówienia.
7.   Ustalona cena węgla jest stała i w żadnym przypadku nie podlega zmianie przez cały okres trwania 
      niniejszej umowy.

§ 5

1.  Zamawiający zastosuje następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
     umowy:

a)   3 % wartości brutto nieterminowej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczą od dnia 
następnego po upływie terminu wyznaczonego na wykonanie dostawy,
b) 10% wartości brutto umowy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od 
niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
c) 10 % wartości brutto dostawy w przypadku, gdy dostarczona partia opału nie będzie spełniała 
wymagań określonych § 1 pkt 1 umowy.

2.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 
     30% wynagrodzenia umownego.
3.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia oraz innych 
      należności przysługujących wykonawcy.
4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania    
      przewyższającego wysokość kar umownych.
5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
      należnego Wykonawcy.

§ 6

1.  Zmiana postanowień zawartej. umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
     rygorem nieważności takiej zmiany
2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umownych w stosunku do treści oferty
     w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
     wpływ na realizacje przedmiotu umowy.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że
    wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej  
    zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
    państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
    w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku     
    wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
    a)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za zrealizowane dostawy mimo dodatkowego wezwania do 
         zapłaty w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie,
    b)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw opału.

§ 8

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.

§ 9

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                     ZAMAWIAJĄCY

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w związku z zawartą umową

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
1.  administratorem  danych  jest   Zespół  Szkół  Leśnych  i  Ekologicznych  w  Brynku,  Park  4,  
          42 – 690 Tworóg, e – mail: dyrektor@tlbrynek.edu.pl, tel. 32 2857418
2.       dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy, w związku z wykonaniem umowy lub na Państwa żądanie przed jej 
          zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.       podanie danych do umowy jest wymogiem jej zawarcia, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy;
4.       odbiorcami danych będą podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; dane nie będą 
          przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani 
          profilowanie;
5.       dane będą przechowywane przez okres pełnych 5 lat od zakończenia umowy;
6.       przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
          wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;

w  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  realizacji  powyższych  praw  można  kontaktować  się  z  wyznaczonym
inspektorem ochrony danych przez e-mail:biuro@protecton.pl.
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