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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
 

Dla zamówienia o wartości mniszej od kwot określonych w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych.  

 
 
 

 Sukcesywna dostawa 270 ton koksu przemysłowo-opałowego oraz 117,5 ton 
węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2011/2012 do placówek 
oświatowych na terenie Otwocka  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

               
    ZATWIERDZAM: 

 
                                                                                                   Ewa Chłopecka 

 

                                                   

Otwock, dnia 20 września 2011r 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

Oświata Miejska w Otwocku 
ul. Andriollego 76 
05-400 Otwock 
NIP 532-130-30-72 
REGON 012269299 
województwo  mazowieckie, powiat otwocki 
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  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art.10 ust.1 oraz art.39-46 Prawa 
zamówień publicznych. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr19, poz. 177), 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich  
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. nr 224 poz1796).   
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywna dostawa 270 ton koksu przemysłowo-
opałowego grubego gat. II o porównywalnych parametrach, minimalna wartość opałowa 
Qir 27 000 kJ/kg ,zasiarczenie Sid  0,60%, popiół Ad 8,9%,wilgotność 8,0%  i  117,5 ton 
węgla kamiennego orzech gat. I minimalna wartość opałowa Qir 27 000kJ/kg  siarka Sid 
0,31%, popiół 2,90%,wilgotność 5,92 do placówek oświatowych na terenie Otwocka. 
Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie (częściami), zgodnie z bieżącym 
zapotrzebowaniem Zamawiającego.. Dostawa opału następować będzie po 
wcześniejszym złożeniu zamówienia pisemnie przez dyrektorów placówek  
a realizacja dostaw musi nastąpić w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia w godz. od 9:00  
do 14:00. Odbiór opału będzie potwierdzany pisemnie przez pracownia i dyrektora 
placówki. (załącznik nr 7) 

   W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy złej jakości opału 
(zanieczyszczonego miałem, kamieniem, pozostawiającego dużą ilość popiołu, mokrego 
itp.) dostawca zabiera taki opał na swój koszt. 

   Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia przy ważeniu dostaw. Wykonawca 
jest zobowiązany ułatwić to Zamawiającemu. 

 
   Symbol  CPV 
  09111210-5 węgiel kamienny 

09113000-4  koks 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2012 r. 
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zgodnie z art.22 Pzp. muszą spełniać 

niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał dostawy rodzajowo i wartościowo porównywalne  
z przedmiotem tego zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy  
i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia,   

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację zamówienia  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24  ustawy Pzp. 

3. Wyklucza się wykonawców których oferta zawiera omyłki rachunkowe i błędy  
w obliczaniu ceny lub którzy nie dostarczyli wymaganych dokumentów w terminie 3 dni 
od otrzymania zawiadomienia, a wykonawcy nie zgodzili się na poprawienie omyłki,  
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wyklucza się również wykonawców których oferta jest nieważna na podstawie odrębnych 
przepisów.  

 
VI INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania zamówienia oraz 
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 

 
Dokumenty wymagane: 
1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  

z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszej SIWZ. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 
ustawy PZP -   sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.  (W 
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przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej oferentów 
załącznik nr 2 i nr 3 każdy z oferentów składa oddzielnie). 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 
2 ustawy Pzp , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie  
art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp.  

5. Wykaz dostaw opału w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru stanowiącego 
- załącznik nr 4 do SIWZ. 

6. Zaparafowany wzór umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ.. 
7. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, o ile takie występuje. 
8. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum lub 

umowa cywilna), o ile taka występuje. 
9. Informacja o zatrudnieniu podwykonawców z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6 

do SIWZ (w przypadku nie zatrudniania podwykonawców obowiązuje powyższa 
zasada z adnotacją „nie dotyczy”). 

10. Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty  
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

 
1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:  
 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
(Dz. U. z 2009r. nr 226 poz. 1817). 
 

2. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, s. c.): 
 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą 
być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione  
we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Oryginał pełnomocnictwa lub 
kopia potwierdzona notarialnie winna być załączona do oferty. 

2)  Wykonawcy tworzący konsorcjum umowę konsorcjum dołączają do oferty. 
3) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną  

za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy 
kodeksu cywilnego. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki 
sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład 
konsorcjum.  
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI  
 
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie  
i skierowane na adres: 
Oświata Miejska 05-400 Otwock ul Andriollego 76  fax  22 788-94-37 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jednak nie później niż na trzy dni przed upływem terminu składania ofert.  
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub faksem oraz poprzez 
zamieszczenie wymaganych informacji na stronie internetowej www.oswiata-otwock.pl 

1) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia lub informacje faksem, 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 podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w 
sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

2) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść 
Specyfikacji. Dokonane zmiany Zamawiający umieści na w/w stronie internetowej. 
Zmiany staną się 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, zamieszczając tą informację na stronie internetowej 

3) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 
są: 
Halina Hajdacka 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie 
Zamawiającego: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, 05-400 Otwock lub pobrać 
ze strony internetowej www.oswiata-otwock.pl.  
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 
Wadium w wysokości  7000zł ( siedem tysięcy) ma być na koncie Zamawiającego w dniu 
składania ofert nr konta: 17 8023 0009 2001 0000 1212 0001 lub w innej formie zgodnie z 
art. 45 PZP 
 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pismem czytelnym. Treść oferty musi 

odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
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4. Kolejne strony oferty powinny być ponumerowane oraz połączene w sposób 
uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie. 

5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki 
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez zamawiającego wzorcami-załącznikami a szczególności zawierać wszystkie 
informacje oraz dane. 

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 

9. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, 
muszą być oznaczone: “ 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. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
Kopertę należy opisać następująco: 
„Oferta w postępowaniu na: dostawy koksu i węgla w  sezonie grzewczym 
2011/2012 
Nie otwierać przed dniem 10 października 2011  godz. 9:00” 
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 ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia  
10 października 2011r  godz. 9:00 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy 
bez otwierania.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu 
ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania 
przesyłką pocztową czy kurierską. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
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Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego dnia 10 października 2011r  
godz.9:05 

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania w sposób określony  
w ustawie Pzp. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego 

wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji 
otwarcia ofert. 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę w Formularzu Oferty jest ceną 
zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, podana następująco: 
cena brutto (w tym stawka VAT)  

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 11 marca 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 zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług (VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny wartość VAT i inne podatki, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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 się kierował następującym kryterium i jego 

znaczeniem: Cena ofertowa brutto – 100% - za realizację całego zamówienia. 
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania z najniższą ceną  
(z zastrzeżeniem art.90 ustawy Pzp) zostanie wybrana przez zamawiającego. 

2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 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. 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 

1. 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, i 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. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści 
informacje, o których mowa w pkt. 14.1, również na własnej stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
określonym w Art. 94 Pzp. 

4. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

 
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane 
 
XVI. WARUNKI UMOWY 
 
Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
XVII. 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 ustawy Pzp.(odwołanie, skarga do sądu). Zgodnie z art. 180 ust 2 Prawo 
zamówień Publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
- odrzucenia oferty odwołującego. 

 
XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ART. 36 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 
 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznych.   
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 



 

Nr postępowania:  Ośw.M./2214/12/11 

Strona 9 z 20 

6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia 
uzupełniającego ( zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

 
XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Zasady udostępniania dokumentów. 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
- zamawiający wyznacza termin i miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
- zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności zostaną udostępnione dokumenty, 
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie 
godzin jego urzędowania. 
 
W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
 

Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty, 
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp,  
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust 1 ustawy Pzp,  
4. Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw 
5. Załącznik nr 5 –  istotne warunki umowy, 
6. Załącznik nr 6 – informacja o zatrudnieniu podwykonawców, 
7. Załącznik nr 7 – zamówienie i potwierdzenie odbioru. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Ja / My, niżej podpisany/ni 

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

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

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 ) 

 
 
 

Oświata Miejska w Otwocku 
ul. Andriollego 76 
05-400 Otwock 

 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym i Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na przedmiot zamówienia: dostaw koksu przemysłowo-
opałowego gat. II i węgla kamiennego gat. I minimalna wartość opałowa Qir 27000 
kJ/kg w sezonie grzewczym 2011/2012 r. 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 
Cena netto za 1 tonę koksu........................................................................................................zł 
netto 270 ton koksu...................................................................................................................zł  
(słownie złotych :........................................................................................................................) 

podatek VAT ....................... % kwota ………………………………………………..............zł 
(słownie złotych:..........................................................................................................................) 
 

brutto........................................................................................................................................zł 
(słownie :.....................................................................................................................................) 
Cena netto za 1 tonę węgla........................................................................................................zł 
netto 117,5 tona węgla...............................................................................................................zł 
(słownie złotych :.........................................................................................................................) 
 
 podatek VAT ....................... % kwota .....................................................................................zł 
 (słownie złotych:.........................................................................................................................) 
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brutto.........................................................................................................................................zł 
(słownie :.....................................................................................................................................) 
 
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 istotnymi warunkami umowy, które stanowią część 

SIWZ, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  
na warunkach określonych w ww. 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: 
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: 
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1)............................................................................................................................................ 
2)............................................................................................................................................      
3)............................................................................................................................................       
4)............................................................................................................................................ 
5)……………..…..………………………………………………………………………… 
6)…………………………………………………………………………………………… 

 
 
Oferta składa się z ...................................................... ponumerowanych, podpisanych  
i opieczętowanych stron. 
 
 
 
 
 
 
 
.................................., dnia .................... 

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

   przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

…………………………….. dnia…………………. 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

   (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

Oświadczam, że: 

 

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) spełniamy warunki 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę 
koksu przemysłowo-opałowego oraz węgla kamiennego w sezonie 
grzewczym 2011/2012 do placówek oświatowych na terenie Otwocka  
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych 
niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

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

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

   przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 

 
…………………………….. dnia…………………. 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

   (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

 

Niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na: sukcesywną 
dostawę koksu przemysłowo-opałowego oraz węgla kamiennego w sezonie 
grzewczym2011/2012 do placówek oświatowych na terenie Otwocka  

 

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 

 

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

....................................................... 
    (podpis upełnomocnionego 
   przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 
 

Istotne postanowienia umowy Nr ...................... 
 
Zawarta w dniu ........................ r. pomiędzy Oświatą Miejską w Otwocku,  
NIP 532-130-30-72 REGON 012269299 z siedzibą ul. Andriollego 79, 05-400 Otwock, 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez  
Ewa Chłopecka - Dyrektora Oświaty Miejskiej 
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 (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) 

następującej treści: 
§ 1  

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: sukcesywną dostawę 270 ton 
koksu przemysłowo-opałowego grubego gat II minimalna wartość opałowa Qir 27 000 kJ/kg  
i  117,5 ton węgla kamiennego orzech gat I minimalna wartość opałowa Qir 27 000kJ/kg 
(szczegółowe parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia) do placówek oświatowych 
na terenie 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 dwóch 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, lub Zamawiający może zlecić wykonanie dostawy 
firmie zastępczej na koszt Wykonawcy. 

   Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia przy ważeniu dostaw. Wykonawca jest 
zobowiązany ułatwić to Zamawiającemu. 
 

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 w/w wymienionej wraz z organizacją transportu i 
wyładunku na wskazane przez Zamawiającego miejsce. 

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

Zamawiającego z 2 (słownie: dwu) dniowym wyprzedzeniem pisemnych 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. 900 – 1400. 
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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.  

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 Dostawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 
nie większej niż ………………………………………………………………. 
słownie: ………………………………………………………………………………… 
Cena za jedną tonę brutto…………………………………………………………….. 
Powyższa kwota zawiera 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 określone w Par. 3 ust. 1 i ust. 2 może ulec podwyższeniu  
wyłącznie o wartość podatku VAT zmieninego ustawowo ,  

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 do siedziby Zamawiającego. 

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 ………………………..………………do………………………………….……….. 

 
§ 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 części 
umowy. 

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 
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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 5,0 % 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 50,00zł 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  uwzględnić należy w fakturze z kolejną dostawę. 

 
§ 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  
( -20 %.....+20 %) w sytuacji wystąpienia skrajnych warunków klimatycznych. 
 

§ 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. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część. 
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. 

 
§ 12                               

Umowę sporządzono w 4 (słownie: czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
każdej ze stron. 

 
§ 13 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
__________________                                                                __________________ 
      Zamawiający                                                                              Dostawca 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

…………………………….. dnia…………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

   (Nazwa i adres wykonawcy) 

 
WYKAZ WYKONANYCH  DOSTAW OPAŁU- DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 
 

wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  
 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

 

Opis 
dostaw 

Wartość dostaw 
netto w PLN 

i ilość 

Czas realizacji 
 

Początek 
(data dzienna) 

Koniec 
(data dzienna) 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

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

....................................................... 
    (podpis upełnomocnionego 
   przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 

  
……………………………………………. 

pieczęć adresowa Wykonawcy 
 

 
 

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU PODWYKONAWCÓW 
 

 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………..…..… 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………..…… 

Nr telefonu: …………………………………. Nr faxu: ……………………………….…….… 

 

Nazwa i adres 
podwykonawcy 

Rodzaj powierzonej części 
zamówienia 

Wartość powierzonego 
zakresu 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
Wartość zamówienia: ………………………………………………………………………… 

Wartość części zamówienia wykonanych przez podwykonawców: ………………………… 

Procentowy udział podwykonawców: ………………………………………………………. 

 
 
……………………………..dnia……………………… 
 
 
 
 

………………………………………………………….. 
(imię nazwisko) 

Podpis uprawnionego przedstawiciela / 
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Załącznik nr 7do SIWZ 

 
  
    
 
 
    Zamawiam  dostawę opału 
  
 
 
  
 Otwock dnia…………………
     
     
  
Zamawiam dostawę ………………….ton  koksu/węgla   do……………..……………… 

…………………………………………………………………………………………………..
  
Zamówionego w trybie przetargu nieograniczonego nr Ośw.M./2214/13/11  
            
            
     

…………………..………………. 
Podpis dyrektora 

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

Podpis pracownika   Podpis dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
Podpis  wykonawcy 


