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 Otwock 18 września 2017 
 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
 

 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 

  
 
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
                               art. 11 ust. 8 ustawy   Prawo zamówień publicznych.  

 

 
 
 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa 245 ton koksu przemysłowo-opałowego w 
sezonie grzewczym 2017/2018 do placówek oświatowych na terenie  miasta Otwocka . 

 

 
 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2018r. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

               
          ZATWIERDZAM: 
            Dyrektor Oświaty Miejskiej 
  Edyta Rosłaniec 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego  

Miasto Otwock 
ul. Armii Krajowej 5 
05-400 Otwock 

Reprezentowane  przez Edytę Rosłaniec- dyrektora 

Oświaty Miejskiej 05-400 Otwock ul. Johna Lennona 4 

strona internetowa, na której będzie umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia: www.oswiata-otwock.pl  

tel. 0 22 788 02 06 fax 0 22 788-94-37 
 
 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004, Prawo zamówień publicznych  ze zm., zwanej dalej 
ustawą PZP. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ” zastosowanie mają przepisy  ustawy PZP. 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP dla dostaw. 
 
 
 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywna dostawa 245 ton koksu przemysłowo-
opałowego grubego gat. II o porównywalnych parametrach:  

- minimalna wartość opałowa 27 000 kJ/kg,  

- zasiarczenie Sid  0,60%,  

- popiół Ad 8,9%, 

- wilgotność 8,0%   

do placówek oświatowych na terenie Otwocka. Realizacja zamówienia następować będzie 
sukcesywnie (częściami), zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 
Jednorazowe minimalne dostawy mogą wynosić 2 tony. 

   Dostawa opału następować będzie po wcześniejszym złożeniu zamówienia pisemnie przez 
dyrektorów placówek, a realizacja dostaw będzie następować w dni robocze w godz. od 9:00  
do 14:00. Odbiór opału będzie potwierdzany pisemnie przez pracownika i dyrektora 
placówki.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości węgla w dostępnych laboratoriach bez 
informowania o tym Wykonawcy. 

   W przypadku stwierdzenia przez laboratorium, że opał nie spełnia wymaganych warunków, 
lub komisja powołana przez Zamawiającego stwierdzi dostawę złej jakości opału 
(zanieczyszczonego miałem, kamieniem, pozostawiającego dużą ilość popiołu, mokrego itp.) 
dostawca odbiera taki opał na swój koszt, w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości. 

http://www.oswiata-otwock.pl/
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Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia przy ważeniu dostaw we wskazanym 
przez siebie miejscu, Wykonawca jest zobowiązany ułatwić to Zamawiającemu. Rozliczenie 
za realizację dostaw opału następować będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych 
oddzielnie na każdy punkt odbioru. 

 
Dostawy: 

 

Placówka dostawy Koks  / ton 

Szkoła Podstawowa  nr 6     110 

Szkoła Podstawowa nr 2 135 

SUMA 245 

    
Symbol  CPV 

09113000-4  koks 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
Od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 r. 

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

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w 
ogłoszeniu i niniejszej SIWZ. 

a) W zakresie posiadania przez wykonawcę kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym 
postępowaniem. 

Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień. 

b) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik nr 2) 

c) W zakresie zdolności technicznej i zawodowej: 

Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

 w tym okresie wykonał dostawy koksu nie mniejsze niż 100 ton. 

d) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 
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W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje 
przynajmniej  dwoma pojazdami do transportu opału, w tym jednym o ładowności  
do 8 ton. Warunek zostanie oceniony na postawie złożonego wykazu pojazdów 
wg załącznika do SIWZ.  

e)  Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym 

Nie dotyczy. 

f) W zakresie grup społecznie marginalizowanych. 

Nie dotyczy. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca  
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z potwierdzenia 
dysponowania ma wynikać do jakiego zadania, na jaki okres i komu powierzono 
dysponowanie zasobami. 

 
VI   WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSATW DO WYKLUCZENIA 
 
 
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia  

i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
 

1) Do oferty każdy Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o nie podleganiu 
wykluczeniu, według wzorów stanowiących załącznik do SIWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniach będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje  o tych podmiotach w oświadczeniu. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenia, o których mowa wyżej każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie składa oddzielnie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje w oświadczeniu  - nie dotyczy.  

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg 
załącznika). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP: 

1) Wykazu wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.  

2) Wykazu pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia według wzoru 
stanowiącego załącznik do SIWZ. 

3) Pisemnego zobowiązania (oświadczenia) innych podmiotów do oddania wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia art.22a 
ustawy PZP. 

4) Pełnomocnictwa lub inny dokument z którego wynika umocowanie do składania 
oświadczeń w imieniu wykonawcy lub wykonawców. 

 
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) zamiast dokumentów, o których mowa w w art. 24 ustawy Wykonawca składa 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert, 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę, nie 
wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, lub innym właściwym organem, 
wystawione nie wcześniej niż  w terminach określonych dla poszczególnych rodzajów 
dokumentów. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski poświadczone przez Wykonawcę. 
 

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Informacje jakie musi spełniać oferta podmiotów ubiegających się wspólnie  
o udzielenie zamówienia art.23 ustawy Pzp. 

1) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu 
art. 24 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, 

2) co najmniej jeden z Wykonawców  lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie 
opisanym przez Zamawiającego, 

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie, 

4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika art. 23 Pzp. do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
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reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego, do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo, z którego będzie wynikać zakres umocowania. 

5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  
z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych, 

6) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za 
realizację zamówienia. 

7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została 
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.  
 
 
1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych  

w ustawie  PZP. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia, Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., Prawo pocztowe 
(Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz.1422, z 2015r. poz 
1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń  
i dokumentów wymienionych w części VI niniejszej specyfikacji, dla których wymagana 
jest forma pisemna. 

2. Wykonawcy przekazują dokumenty pisemnie na adres: 

Oświata Miejska  

05-400 Otwock  

ul Johna Lennona 4  

faksem na nr: (22) 788-94-37,  

drogą elektroniczną na adres: halina.hajdacka@oswiata-otwock.pl 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
lub informacje faksem, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku 
braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub adres elektroniczny 
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie 
się Wykonawcy z treścią pisma. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, jednakże 
nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa terminu składania ofert tj. do dnia 
25.09.2017 r. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert. Po tym terminie Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez odpowiedzi. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
zostanie  umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego na której udostępniono 
SIWZ.  

5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji. 
Dokonane zmiany Zamawiający umieści na stronie internetowej. Zmiany staną się 
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integralną częścią niniejszej SIWZ i będą dla Wykonawców wiążące. W przypadku 
zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, jeżeli Zamawiający 
uzna, że jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie tych zmian, przedłuży termin 
składania ofert i powiadomi Wykonawców, zamieszczając tę informację na stronie 
internetowej. 

6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami  
w kwestiach dot. SIWZ są: 

- Halina Hajdacka  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie 
Zamawiającego: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Johna Lenonna 4, 05-400 Otwock od godz. 
7:30 do 15:30  lub pobrać ze strony internetowej www.oswiata-otwock.pl 
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 
Nie dotyczy 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu otwarcia ofert.  
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI oraz 
inne określone w niniejszej SIWZ. Oferta musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

4. Kolejne strony oferty należy ponumerować oraz połączyć w sposób uniemożliwiający jej 
przypadkowe zdekompletowanie. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawców lub z pełnomocnictw 
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę (do jej podpisania) musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu 
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione. 

7. Osoby uprawnione do podpisania oferty muszą podpisać formularz oferty, załączniki 
oraz dodatkowo w/w dokumenty we wszystkich miejscach, w których naniesione zostały 
zmiany. 

http://www.oswiata-otwock.pl/
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8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę której dokument dotyczy. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

9. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa co do których 
Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być 
udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: “Nie udostępniać – informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa” i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą  
w sposób trwały.  

10. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy PZP lub odrębnych 
przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak 
pozostałe niezastrzeżone dokumenty.   

11. Oferta której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ustawy 
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust 1 ustawy PZP). Wszelkie niejasności dotyczące 
treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert 
w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie 
przewidują negocjacji  warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu 
umowy, po terminie otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 
Kopertę należy opisać następująco:  

„Oferta w postępowaniu na: dostawę koksu do placówek oświatowych miasta 
Otwocka w roku 2017/2018 

Nie otwierać przed dniem 29. 09. 2017 r. godz. 9:05 

Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres Wykonawcy oraz  
nr telefonu. 

12. Jeżeli oferta zostanie oznakowana w inny niż opisano powyżej sposób, Zamawiający nie 
bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub 
przypadkowe otwarcie oferty. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania 
ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta  
z dopiskiem: “ZMIANA”. 

14. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne 
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Miejsce i termin składania ofert: 
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Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego (sekretariat)  
do dnia: 2909. 2017 r. do godziny 9:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy bez 
otwierania art. 84 ust 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 
terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania 
przesyłką pocztową czy kurierską. 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego dnia: 29. 09. 2017 r. o godzinie 9:05 

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert na podstawie art. 92 ust 1 Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej: www.oswiata-otwock.pl informacje dotyczące 

 kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

 nazwy firm oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie 

 ceny, termin dostawy od dnia zamówienia 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę w ofercie jest ceną zawierającą wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia dostawą i rozładunkiem łącznie. 

2. W formularzu oferty Wykonawca określa cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu 
zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownym. 

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto (z VAT) obejmująca całość 
przedmiotu zamówienia. 

4. W formularzu oferty cena winna być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku  

5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 późn. zm.). 

6. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy wartość podatków, które miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca informuje Zamawiającego o powstaniu obowiązku podatkowego 
po stronie Zamawiającego podając rodzaj, procent i kwotę podatku w ofercie. 

7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą 
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji 
przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji za wyjątkiem ustawowej 
zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT  
 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego 

znaczeniem: Cena ofertowa brutto – 60%, termin dostawy 40%.  

http://www.oswiata-otwock.pl/
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Przy czym termin dostawy rozumiany jest następująco w ciągu 1 dnia roboczego  
od momentu zgłoszenia zamówienia 40 punktów, dostawa powyżej 1 dnia 
roboczego 20 punktów, powyżej 2 dni zero punktów.  

              C. minimalna 
C = ------------------------------------ x 60 % 

                   
C. badana 

gdzie C - cena 

2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania z największą ilości punktów  
(z zastrzeżeniem art. 90 ustawy PZP) zostanie wybrana przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru z najniższą ceną ( art. 91 ust.4 
PZP).Gdyby to nie dawało rozwiązania Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w ofercie pierwszej. 

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Zgodnie z art.24aa ustawy PZP.  Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia  
z art. 24 ust. 5 Pzp. Wskazane przez  Zamawiającego w części VII SIWZ oraz spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia  Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom opisanym w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza  
w oparciu podane wyżej kryteria oceny ofert 

3. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji gdy wystąpią przesłanki wskazane  
w ustawie PZP  

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Wykonawcom, którzy nie byli na otwarciu ofert, Zamawiający na ich wniosek prześle 
wszelkie jawne informacje.  
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6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. Zamawiający zawrze umowę  
w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 PZP. 

7. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

8. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

9. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
PZP. 

 
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTĘPOWANIA 
 
 
1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające 

na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera wzór umowy - załącznik do SIWZ.  
Wzór umowy po zapoznaniu się z nim, zaakceptowaniu oraz parafowaniu przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć do składanej oferty jako 
załącznik. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w zakresie ilości zamówionego 
opału polegający na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości dostaw opału w zależności od 
warunków pogodowych, ale nie więcej niż o 30 %.  

3. Dopuszcza się również zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji zmiany podatku 
VAT   o taki procent jaki uległ zmianie podatek VAT. 

4. Zmiana postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli zamienia ogólny 
charakter umowy w stosunku do jej pierwotnego brzmienia. Zmiana wprowadzająca 
warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to  
w tym postępowaniu mogliby wziąć inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści 
jest niedopuszczalna. 

 

 

 
 
XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO  WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie  
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 
zawartych w ofercie. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z postanowieniami art. 94 Pzp.  
O miejscu terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
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3. W sytuacji wybrania Wykonawcy o którym mowa w art. 23 ust.1 ustawy Pzp, przed 
podpisaniem umowy z Zamawiającym złoży umowę regulującą współpracę 
Wykonawców.        

                                                                                                                         

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie, których interes prawny  
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  
w Dziale VI  Pzp, jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP dla dostaw. 
 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia  o zamówieniu  oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty, 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu  

3. Załącznik nr 3 –  Wzór umowy 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz pojazdów dostawczych 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw 

6. Załącznik nr 6 –  Informacja o grupie kapitałowej 

7. Załącznik nr 7 – Zamówienie i potwierdzenie odbioru. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja / My, niżej podpisany/ni  składamy ofertę na dostawy koksu 

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

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

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

NIP .................................................................... REGON ......................................................... 

telefon ................................................................... fax ............................................................... 

nr konta........................................................................................................................................ 

województwo .............................................................................................................................  

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy Wszystkich 

członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej ) 

 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym i Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na przedmiot zamówienia: dostawy koksu przemysłowo-opałowego gat. II  

w sezonie grzewczym 2017/2018 r. 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

Brutto 245ton koksu ...........................................................................................................zł  

Brutto słownie .......................................................................................................................zł 

w tym podatek VAT ....................... % kwota ………………………………………..............zł 

słownie VAT: ...........................................................................................................................zł 

Czas dostarczenia ……………………….dni (jeden dzień rozumiany jako 24 godz.) 

 

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie  

i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie wskazanym w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że cena jest ostateczna i nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania 

umowy. 

4. Oświadczamy, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne  

dla kompleksowego wykonania zamówienia i stanowi podstawę do rozliczenia się  

z Zamawiającym. 

5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki postawione w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, które stanowią część SIWZ, 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  

na warunkach określonych w w/w dokumencie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni  

od upływu terminu składania ofert. 

8. Zamówienie zrealizujemy: 
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Sami / część zamówienia zlecimy podwykonawcom*, tj.: 

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

*uwaga: wypełniają jedynie Wykonawcy którzy zamierzają zlecić część/części 

zamówienia podwykonawcom. Należy określić część/części zamówienia, 

 

10. Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum/spółki cywilnej* dla potrzeb 

niniejszego zamówienia jest następujący: ………………………………………………... 

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

*uwaga: wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne 

lub konsorcja. 

 

11. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku do oferty opisanym 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

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

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

(pełna nazwa i adres) i nie powinny być udostępniane innym wykonawcom biorącym 

udział w postępowaniu  

*uwaga: wypełnia jedynie Wykonawca który pragnie zastrzec informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  

na poniższy adres: 

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

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

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

tel./fax.:.................................................................................................................................. 

 

13. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące 

zmiany sytuacji przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, 

natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 

 

14. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

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

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

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

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

e) .......................................................................................................................................... 

f) .......................................................................................................................................... 

 

 

 

Oferta składa się z ...................................................... ponumerowanych, podpisanych  

i opieczętowanych stron. 
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.................................., dnia .................... 

....................................................... 
    (podpis upełnomocnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do SIWZ nr 2 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.) 
 

Wykonawca: 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL) 

 



Ośw.M.2214/2/2017 

 

16 

 

 
 
 
 
 

 
Reprezentowany przez: 
Imię i nazwisko stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
1) 

 

 

 

2) 

 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem dostawa 

koksu przemysłowo opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018 prowadzonego przez Urząd 

Miasta Otwocka oświadczam: 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w dziale V SIWZ. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 
 

W przypadku, gdy Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
lub ust. 5, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawia dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 
 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA 

 
1. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuję 

się na następujące zasoby wymienionych poniżej podmiotów (wpisać jeśli dotyczy) 

Lp. Pełna nazwa/firma, adres podmiotu Udostępniony zasób 
(zawodowy / techniczny) 

1   

2   

3   

 
2. Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się 

w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, KTÓREMU PRZEWIDUJE SIĘ 
POWIERZYĆ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

1. Oświadczam, że zamierzam powierzyć niżej wymienionym PODWYKONAWCOM wykonanie 

następujących części zamówienia (wpisać jeśli dotyczy): 
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Lp. Pełna nazwa/firma, adres podmiotu Zakres powierzonej części zamówienia 

1   

2   

3   

 

2. Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

IV. 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. 

 

 

………………………….……. dnia …………………. r.  
miejscowość 

 

 

        ………………………………………… 
Podpis/-y osoby/osób uprawnionej/-ych  
do reprezentowania wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

Wzór umowy  

 

 

Zawarta w dniu ........................r. pomiędzy Miastem Otwock ul Armii Krajowej 5,  

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora Oświaty Miejskiej  Edytę 

Rosłaniec Otwock ul Johna Lennona 4 a: 
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firmą.................................................................NIP...........................REGON …………………, 

z siedzibą w ………………………………………………………….., zwaną dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: .........................................................................................  

 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2013r. poz.907 z póź. zm.) następującej treści: 

 

§ 1  

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: sukcesywną dostawę 245 ton 

koksu przemysłowo-opałowego grubego gat. II minimalna wartość opałowa 27 000 kJ/kg  

(szczegółowe parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia) do placówek oświatowych 

na terenie miasta Otwocka. Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie 

(częściami), zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Minimalne dostawy 

mogą wynosić 2 tony. Dostawa opału następować będzie po wcześniejszym złożeniu 

zamówienia pisemnie przez dyrektorów placówek a realizacja dostaw musi nastąpić w ciągu 

……….. dni od daty zgłoszenia w godz. od 9:00  do 14:00. 

   W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy złej jakości opału 

(zanieczyszczonego miałem, kamieniem, mokrego, pozostawiającego dużą ilość popiołu itp.) 

dostawca zabiera taki opał na swój koszt w ciągu 3 dni, lub Zamawiający może zlecić 

zabranie dostawy firmie zastępczej na koszt Wykonawcy. 

   Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia przy ważeniu dostaw, we wskazanym 

przez siebie miejscu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, Wykonawca jest zobowiązany 

ułatwić to Zamawiającemu. W przypadku podejrzenia, że dostarczany opał nie spełnia 

wymaganych parametrów Zamawiający zastrzega sobie prawo badania go w wybranych 

laboratoriach bez uprzedzania o tym Wykonawcy. 

 

1. Dostawca zobowiązuje się, zgodnie z obowiązującą w postępowaniu przetargowym 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą do dostarczenia na 

rzecz Zamawiającego opał w ilości wyżej wymienionej wraz z organizacją transportu i 

wyładunku na wskazane przez Zamawiającego miejsce. 

2. Dostawy odbywać będą się sukcesywnie, na podstawie wysyłanych przez 

Zamawiającego pisemnych lub telefonicznych zleceń, określających terminy, miejsce 

dostaw i ilość ton opału.  

 

§ 2 

1. Dostawy opału realizowane będą w dni robocze, a jego rozładunek odbywał się będzie 

w godz. 9
00

 – 14
00

. 

2. Kierowca dostarczający opał ma mieć czytelny wydruk z wagi, potwierdzony tak żeby 

można było zidentyfikować ważącego. 

3. Zamawiający ma prawo sprawdzić jakość i ilość dostarczonego opału.  

4. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy wielkościami parametrów 

jakościowych wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

a dostarczonym opałem, dostawca zabiera taką dostawę na własny koszt.  
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5. Ciężar (netto) dostarczanego opału, będzie na żądanie Zamawiającego podlegał kontroli 

poprzez ważenie na wadze. Dostawca zobowiązany jest to umożliwić. 

6. Dostawca realizując dostawy opału na żądanie dołącza oryginał certyfikatu  

z uwidocznionymi wartościami parametrów jakościowych opału. Certyfikat wystawia 

producent opału. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu  umowy (dostawy koksu) Dostawca otrzyma wynagrodzenie 

w kwocie ………………………………………………………………  

słownie: ………………………………………………………………………………… 

Cena za jedną tonę  koksu brutto………………………………………………………. 

słownie: ………………………………………………………………………………… 

 

Powyższe  kwoty zawierają podatek VAT.  

2. Kwota określona w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zakresu 

umownego a w szczególności dowozu, rozładunku i odbioru opału. 

3. Wynagrodzenie złożone w ofercie może ulec zmianie  wyłącznie o wartość podatku 

VAT zmienionego ustawowo w górę lub w dół.  

4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto bankowe Dostawcy 

wskazane w fakturze, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty dostarczenia 

poprawnie sporządzonej faktury. Faktury mają być wystawiane na placówkę do której 

był dostarczony opał. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania terminowej zapłaty. 

§ 4 

Do obowiązków Dostawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia z dołożeniem 

najwyższej staranności, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, ustalonymi terminami, 

obowiązującymi normami oraz wymogami wyszczególnionymi w SIWZ. 

§ 5 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony  

od  dnia podpisania umowy  do  30.04.2018 

 

§ 6 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu 

dni) od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Dostawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tylko 

zrealizowanej części umowy. 
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2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania terminów 

wypowiedzenia w przypadku, gdy Dostawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

swoje obowiązki umowne a w szczególności gdy: 

a) dostarczył opał nie spełniający kryteriów umownych zawartych w SIWZ, 

b) dostarczył opał z opóźnieniem. 

§ 7 

1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy Dostawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu  kary umowne. 

2. W przypadku opóźnienia wykonania dostawy z powodów leżących po stronie Dostawcy, 

Dostawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 5% wartości planowanej 

dostawy za każdy dzień opóźnienia. 

3. Niezależnie od sankcji o jakich mowa w § 7 pkt. 1 i pkt. 2 umowy, Dostawca 

zobowiązuje się zapłacić karę umowną  w wysokości 120% wartości części 

niezrealizowanej umowy, w przypadku gdy Zamawiający  odstąpi od umowy  

z przyczyn  za które odpowiada Dostawca. 

4. W przypadku stwierdzenia, że jakość opału nie odpowiada parametrom jakościowym, 

które zostały określone w SIWZ, Zamawiający ma prawo zastosować odpowiednio 

pomniejszone ceny z zachowaniem poniższych wartości: 

- za niedotrzymanie parametru wartości opałowej za każde 1000 kJ/kg pomniejszenie 

ceny w wysokości 100,00zł za każdą tonę partii opału brutto. 

5. Zamawiający nalicza łącznie kary umowne wymienione w punktach 2, 3, 4, 5 za każde 

odrębne naruszenie. Dokonanie kar  rozliczane będzie przez pomniejszenie kwoty faktur. 

§ 8 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 110% wartości 

umownej nie dostarczonego opału w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

§ 9 

Strony mogą dochodzić (na zasadach ogólnych) odszkodowań, których wysokość przewyższa 

określone kary umowne. 

§ 10 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości zamówienia w przedziale  

( -30%.....+30%). 

§ 11 

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego i prawo o zamówieniach publicznych. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Oferta, SIWZ oraz załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. Wszelkie spory wynikłe w czasie wykonywania postanowień niniejszej umowy będą 

przedmiotem negocjacji obu Stron, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia 

porozumienia, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 12                               

Umowę sporządzono w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. 

§ 13 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Zamawiający                                                                              Dostawca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

…………………………….. dnia…………………. 

 

…………………………………… 

…………………………………… 
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…………………………………… 

   (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

Wykaz pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę koksu do placówek oświatowych 

na terenie miasta Otwock. 

 

Oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące pojazdy: 

 

 

Nazwa 
Marka, typ, 

ładowność 
Rok produkcji 

Podstawa do 

dysponowania 

pojazdem 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

…..............................., dnia …................. 

….................................................... 
    (podpis upełnomocnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik  nr 5 do SIWZ 
 

Wykaz dostaw 

 
 

Lp. 

Odbiorca 

(nazwa, 

adres) 

Wykonawca 

(nazwa, 

adres) 

Przedmiot 

zamówienia 

Wartość, ilość 

brutto PLN 

Termin wykonania 

Rozpoczęcie 

(dd-mm-rr) 

Zakończenie 

(dd-mm-rr) 

Główne dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu określony został w rozdziale V ust. 1 SIWZ (wykonawca nie musi 

przedstawiać wszystkich zrealizowanych przez siebie dostaw) 

1 

 

 

 

 

     

2 

 

 

 

 

     

3 

 

      

POUCZENIE: 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny  

i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

* Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy PZP 

zobowiązany jest dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

 

 

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

pieczęć  Wykonawcy 

 

 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
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Załącznik  nr 6 do SIWZ 
  

 

 

Informacja  o przynależności lub braku  przynależności do grupy  kapitałowej 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Przystępując do postępowania na dostawy koksu i węgla do placówek oświatowych 2016/17r 

 

działając w imieniu Wykonawcy..........................................................................................................  

 

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

 

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.) 

 

 

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

      pieczęć  Wykonawcy 

 

 

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

Data i podpis  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że 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.) z następującymi podmiotami: 

 

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

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

3 ............................................................................................................................................... 

4 ............................................................................................................................................... 

5 ..............................................................................................................................................  

6 .............................................................................................................................................. 

7 .............................................................................................................................................. 

8  .............................................................................................................................................. 

 

POUCZENIE: 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, 

aktualny na dzień  złożenia oferty (art.297 k.k.) 

* Wykonawca składa swój podpis w części go dotyczącej. 

 

 

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

pieczęć Wykonawcy 

 

 

    

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

Data i podpis  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 7do SIWZ 

 

    

 

Zamówienie  dostawy opału 

  

 

 

  

 Otwock dnia…………………

  

 

     

      

Zamawiam dostawę ……………………….ton  koksu/węgla   do……………..……………… 

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

  

Zamówionego w trybie przetargu nieograniczonego nr Ośw. M./2214/2/16  

            

            

     

 

 

 

…………………..………………. 
Podpis dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam dostawę ………….…………….koksu/węgla w dniu………………. 

 

 

 

    

 

 

            

            

   

……………………………………                                   …………………………………….. 
Podpis pracownika   Podpis dyrektora 

 

 

 

 

 


