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Sejny, dnia 30.08.2019 r.

CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający:
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Sejnach Sp. z o.o. 1 Maja 15, 16-500 Sejny,
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została umieszczona na stronie:
www.pgk.sejny.pl Specyfikację można także uzyskać w siedzibie Zamawiającego tj.: Marynowo 35,
16-500 Sejny.
3. Przedmiot, sposób finansowania oraz termin wykonania zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa miału węgla kamiennego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o.
kod CPV 09111210-5
3.2. Sposób finansowania:
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach.
4. Opis przedmiotu zamówienia i warunków wykonania zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa miału węgla kamiennego na sezon grzewczy 2019/2020.
4.1. Ogólna charakterystyka zadania:
4.1.1. Dostawy miału węglowego sortyment MIIA, typ 32.1 o parametrach:
•

orientacyjna wielkość dostaw miału węglowego w okresie realizacji zamówienia - 800 ton,

•

wartość opałowa robocza nie niższa jak; Qir – 23 000 kJ/kg,

•

wilgoć całkowita – Wrt w stanie roboczym – max. 15%,

•

zawartość siarki robocza nie wyższa jak; Sir - 1%,

•

zawartość popiołu robocza Ar – max. 15%

•

dostarczony miał nie może być koksujący,

4.1.2

Cena zakupu zawiera wszelkie ryzyka wynikające z niedoszacowania oferty oraz koszt
ważenia, transportu i rozładunku węgla na terenie wskazanym przez zamawiającego
(oczyszczalna ścieków; Marynowo 35, 16-500 Sejny),
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4.1.3

Zamawiający oświadcza, iż zakupione przez niego wyroby węglowe nie podlegają zwrotowi
akcyzy,

4.1.4

Dostawy będą następowały sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy po zgłoszeniu
zapotrzebowania przez Zamawiającego.

4.1.5

Kolejne partie dostawy będą dokonywane w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia
przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

4.2 Za dostawę zrealizowaną zachowującą deklarowane parametry przyjmuje się dostawę miału
węglowego, w której zachowane są kryteria wymienione w pkt. 4.1.1.
4.3 Partią dostawy jest miał węglowy dostarczony transportem samochodowym w jednym tygodniu.
4.4 W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu jakości dostarczonego miału węglowego, z każdego
samochodu zostanie pobrana przez Zamawiającego, w obecności przedstawiciela Dostawcy,
próbka pierwotna miału węglowego. Suma próbek pierwotnych stanowi próbkę
reprezentatywną partii dostawy do analizy. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy
traktowana będzie jako akceptacja pobrania próbek.
4.5 Pobrana próbka reprezentatywna zostanie podzielona na dwie części a następnie oplombowana,
z której jedna zostanie poddana badaniu w akredytowanym laboratorium a druga część (próbka
rozjemcza) będzie przechowywana na potrzeby ewentualnej reklamacji. Możliwość
oplombowania próbki przysługuje również Dostawcy.
4.6 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niedotrzymania parametrów jakościowych
otrzymanej partii węgla, określonych w pkt. 4.1.1. Zamawiający skieruje do wykonawcy
reklamację, zgodnie z zasadami opisanymi w §7 umowy zawartej z Wykonawcą oraz wstrzyma
zapłatę za reklamowaną partię miału węglowego.
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Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy –
prawo zamówień publicznych.
5.1.2

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia.

5.1.3

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie)
wykonał z należytą starannością minimum 2 dostawy miału i/lub węgla kamiennego o
wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda, oraz dołączyć dokumenty potwierdzające,
że dostawy te zostały wykonane należycie – referencje.

5.1.4

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
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5.1.5

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

5.1.6

Wykonawca przedłoży opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej
(OC) w związku z prowadzoną działalnością na kwotę nie mniejszą niż podłożona oferta
w niniejszym postępowaniu przetargowym.

5.2

Ocena spełniania warunków podmiotowych udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie:
5.2.2

Złożonych oświadczeń (w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp),

5.2.3

Dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków– metodą:- spełnia/nie spełnia

5.3

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli:
wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba, że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

5.4

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu.

5.5

O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
powiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.

5.6

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
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Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

6.1.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy powinni
przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia
6.1.1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia – według załącznika nr 2 i nr 3 do SIWZ.

6.1.2.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postepowaniu. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić ́ dowody, że powiazania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamówienia.

6.1.3.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę,̨ którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,
aktualnych na dzień́ złożenia, następujących oświadczeń́ lub dokumentów:
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6.1.3.1

Wykaz wykonywanych dwóch, w ciągu ostatnich trzech lat, zadań o podobnym
charakterze, wielkości i zakresie rzeczowym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie – wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały
wykonane należycie (załącznik nr 4 do SIWZ).

6.1.3.1

Certyfikat jakościowy oferowanego produktu węglowego.
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń́, o których mowa wyżej, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są ̨
niekompletne, zawierają ̨ błędy lub budzą ̨ wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień́ w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień́ oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postepowania.

6.2.

6.2.1.

7.

Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postepowania.

Kryteria oceny ofert

7.1.

Spośród złożonych ofert spełniających warunki podane w pkt.5 SIWZ zostanie wybrana
najkorzystniejsza oferta w oparciu o poniższe kryterium:
CENA – 100 %

8. Wadium:
8.1.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości – 20 000,00 zł
(dwadzieścia tysięcy złotych),

8.2.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

8.3.

Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BS Rutka Tartak 13 93670007 0010
0006 1027 0001 z dopiskiem – wadium.

8.4.

Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie
skuteczne wyłącznie z chwilą uznania tego rachunku bankowego przed upływem terminu
składania ofert, gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ
środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego)
powoduje, że zamawiający będzie w posiadaniu wadium. Wykonawca, który złoży ofertę i
dokona wpłaty wadium wnoszonego w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a uznanie tego rachunku
bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego) nastąpi po upływie terminu składania ofert podlega wykluczeniu z postępowania w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, a oferta
takiego wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
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8.5.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
8.5.1.upłynął termin związania ofertą;
8.5.2.zawarto umowę w sprawie zamówienia;
8.5.3.zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

8.6.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
8.6.1.który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
8.6.2.który został wykluczony z postępowania;
8.6.3.którego oferta została odrzucona.

8.7.

Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z
postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez
wykonawcę prawa do wniesienia zastrzeżeń i uwag.

8.8.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
8.8.1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
8.8.2.zawarcie umowy lub w sprawie zamówienia publicznego lub realizacja zamówienia stała
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. Warunki płatności:
9.1.

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty może następować sukcesywnie na
podstawie prawidłowo wystawionych faktur.

9.2.

Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy, w
terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

9.3.

Podstawą wystawienia faktury za dostawę partii miału węglowego jest potwierdzone
badaniem laboratoryjnym spełnienie kryteriów jakościowych zgodnie z pkt 4.1.1
dostarczonej partii miału węglowego.
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CZĘŚĆ II – INFORMACJE PROCEDURALNE
1. Opis przygotowania oferty.
1.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ oraz
projektem umowy, który jest integralną częścią z SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z
wymaganiami określonymi w tych dokumentach.
1.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców
w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci maszynopisu lub wydruku w
technice trwałej, spięta w jedną całość.
1.4. Wszystkie strony oferty i załączniki winny być ponumerowane i zaparafowane przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
1.5. Każdy Wykonawca przedstawi tylko 1 ofertę zgodną z niniejszymi wymogami SIWZ, oferty
alternatywne zostaną odrzucone.
1.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
1.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie powinno znajdować się w
zamkniętej, opieczętowanej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
1.8. Wykonawca nie może dokonać zmian ani wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
2.1. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 SIWZ, z
podaniem ceny netto tony miału węgla kamiennego w złotych polskich powiększone o
należny podatek VAT.
2.2. Oświadczenia zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2, 3, 4 SIWZ i dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu,
przygotowane zgodnie z pkt.6 części I SIWZ

3. Termin związania ofertą:
3.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
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4. Oferty częściowe:
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych pod rygorem ich odrzucenia.

5. Oferty wariantowe:
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych pod rygorem ich odrzucenia.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów:
6.1. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z zapytaniem związanym z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, że pytania będą formułowane na piśmie i zostaną złożone
nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
6.2. W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający może
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu.
Wszelkie zmiany zostaną przekazane Wykonawcom oraz umieszczone na stronie
internetowej www.pgk.sejny.pl Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje itp. („korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
7.1. Dariusz Maksimowicz w godz. 700 – 1500 w dni robocze (poniedziałek – piątek)

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
8.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.
8.2. Kopertę należy opisać następująco:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o.
16-500 SEJNY
Marynowo 35
Dostawa miału węgla kamiennego do
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o
Z dopiskiem nie otwierać do 9.09.2019r.
dodatkowo należy umieścić adres zwrotny Wykonawcy
8.3. Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Sejnach, Marynowo
35, w sekretariacie, nie później niż do dnia 9 września 2019r. do godz.1000.
8.4. Oferty przesłane pocztą uważa się, że wpłynęły w terminie, jeżeli zostaną doręczone do
siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 9 września 2019r. do godz.1000. Oferty złożone
po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
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9. Otwarcie ofert i badanie ofert.
9.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Marynowo 35 w dniu 9 września 2019r.
o godz.1030.
9.4. Otwarcie ofert jest jawne, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę firmy, adres i ceny ofertowe.
9.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający sprawdzi wszystkie ważne oferty pod względem
spełniania wymogów SIWZ.
9.7. Zamawiający uzna za nieważne oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w
niniejszej Specyfikacji, a w szczególności:
9.7.1. nie podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta,
9.7.2. sporządzone w języku innym niż polski,
9.7.3. oferty, które nie wpłyną w wyznaczonym terminie (oferty, które wpłyną po terminie
Zamawiający odeśle na adres zwrotny umieszczony na kopercie oferty)
9.7.4. oferty, w których nie zachowana zostanie forma określona w SIWZ.
9.8. Zamawiający wykluczy Wykonawców postępowania, którzy spełniają przesłanki zawarte w
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
9.9.1. nie spełnia wymagań niniejszej specyfikacji z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy
Prawo zamówień publicznych,
9.9.2. jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
9.9.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
9.9.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
9.9.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia ,
9.9.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. pkt 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
9.9.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9.10. Podczas badania ofert Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia negocjacji w sprawie
złożonych ofert.
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10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Protesty i odwołania
11.1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych (Środki ochrony prawnej) zgodnie z art. 179-183.
11.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym
Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
12. Udzielenie zamówienia
12.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała warunki
niniejszej SIWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny
ofert.
12.2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia podając nazwę, firmę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano
oraz jej cenę.
12.3. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
ofertą (Załącznik nr.5)
12.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy przez
okres dłuższy niż 7 dni, licząc od dnia zaproszenia do podpisania umowy, Zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
12.5. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać
dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy.
12.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
wynika z dokumentów załączonych do oferty

Zatwierdzono dnia 30.08.2019r.
Mariusz Jagłowski
Prezes Zarządu
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 1 umowy
Oferta przetargowa
dla Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o.
ul. 1 Maja 15
Niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
REGON: ...................................................,
NIP:...................................................................................
tel. .....................................................................
fax.………………....................................................
strona internetowa ..........................................................
e-mail ..........................................................
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na dostawę wraz z
montażem i uruchomieniem kotła c.o. , składamy niniejszą ofertę:
1

Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia, tj. dostawę miału węgla kamiennego do
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. zgodnie z wymogami SIWZ, w
okresie
obowiązywania
umowy
za
cenę
ofertową/netto/:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W tym:
cena 1 tony miału węgla kamiennego /netto/ : …………….…………………………………….….….... zł
(słownie złotych: ……...…………………………………..………………………………………….……………………..),
plus podatek VAT, według stawki ......... %,

2

Oświadczamy, że cena oferty z podatkiem VAT zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,
jakie ponosi Wykonawca, w tym między innymi: koszty zakupu koszty gwarancji, koszty zakupu
materiałów i innych urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, koszty
transportu oraz wszelkie koszty załadunku, ważenia, rozładunku, a także inne koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia, koszty dojazdów do miejsca wykonywania dostawy, oraz
wszelkie koszty utrudnień związanych z realizacją umowy, wszelkie inne opłaty, które mogą
wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia,
wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT, podatek akcyzowy od wyrobów węglowych, zysk,
narzuty, ewentualne opusty, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
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3

Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umowie oraz pozostałych
załącznikach.

4

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5

Oświadczamy, że realizacja przedmiotu umowy będzie realizowana zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

6

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy w pełni wykwalifikowany
zespół pracowników posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania usługi będącej
przedmiotem niniejszego zamówienia,.

7

Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o
nich Zamawiającego.

8

Oświadczamy, iż wykonanie niniejszego zamówienia nie powierzymy podwykonawcom.

** niepotrzebne skreślić.

…………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela
Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIUWARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę miału węgla
kamiennego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. , w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy (firmy/konsorcjum):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w SIWZ rozdz. I pkt. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5,2

................................................. dnia………………
(miejscowość, data)

……………………………………………...
(podpis)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
O Ś W I A D C Z E N I E O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę miału węgla
kamiennego do Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy
(firmy/konsorcjum):.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

.................................................. dnia ……………………..
(miejscowość data)

...........................................
(podpis)

str. 14

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykaz dostaw węgla i/lub miału węgla kamiennego
Wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że
dostawy te zostały wykonane należycie, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w
Rozdz. I pkt. 5.1.3 i 6.1.2. SIWZ.
1.
Wartość
Zakres
Termin
netto
L.p.
Odbiorca
Rodzaj opału
wykonywanej
realizacji
wykonywanej
dostawy
dostawy
dostawy
1
2
3
4
5
6

Pieczęć oferenta
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Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA
Zawarta w dniu ……………………… w Sejnach pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. 1 Maja 15, 16-500 Sejny,
REGON 005410040 NIP 844-000-75-42 reprezentowanym przez:
•

Mariusz Jagłowski - Prezes Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą:
……………………………….…………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………...
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Dostawcą o następującej treści :

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy są warunki i zasady dostaw wykonywanych przez Dostawcę,
miału węglowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z
o.o. w szacowanej ilości 800 Mg (mniejsza ilość zakupionego miału węglowego nie stanowi
podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Dostawcy). Dostawy miału węglowego
sortyment MIIA, typ 32.1 o parametrach:
1.1. Orientacyjna /szacowana/ wielkość dostawy miału węglowego w okresie realizacji
zamówienia - 800 Mg,
1.2. wartość opałowa robocza nie niższa jak; Qir – min. 23 000 kJ/kg,
1.3. wilgoć całkowita – Wrt w stanie roboczym – max. 15%,
1.4. zawartość siarki robocza nie wyższa jak; Sir - 1%,
1.5. zawartość popiołu robocza Ar – max. 15%
1.6. dostarczony miał nie może być koksujący,
2. Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi
w tej umowie oraz warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zwanych dalej SIWZ do postępowania przetargowego, na podstawie którego został
wyłoniony do podpisania niniejszej umowy.
3. SIWZ niniejszego postępowania przetargowego stanowi integralną część umowy.
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§2
Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania niniejszej
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

umowy.
Zakończenie dostaw będących przedmiotem umowy nastąpi do 31.12.2019r.
Dostawy będą następowały sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy po zgłoszeniu
zapotrzebowania. Przewidywane partie dostaw 300 - 400 Mg.
Wymienione ilości zostały ustalone w sposób szacunkowy i mogą ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania.
Określone przez Zamawiającego orientacyjne ilości dostaw miału nie mogą stanowić
podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony dostawcy w sytuacji mniejszego
zapotrzebowania, niż wstępnie oszacowano.
Cena zakupu obejmuje koszt transportu, rozładunku oraz ważenie dostawy na terenie miasta
Sejny w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu jakości dostarczonego miału węglowego, z każdego
samochodu zostanie pobrana przez Zamawiającego, w obecności przedstawiciela Dostawcy,
próbka pierwotna miału węglowego. Suma próbek pierwotnych stanowi próbkę
reprezentatywną partii dostawy do analizy. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy
traktowana będzie jako akceptacja pobrania próbek.
Pobrana próbka reprezentatywna zostanie podzielona na dwie części a następnie
oplombowana, z której jedna zostanie poddana badaniu w akredytowanym laboratorium a
druga część (próbka rozjemcza) będzie przechowywana na potrzeby ewentualnej reklamacji.
Możliwość oplombowania próbki przysługuje również Dostawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niedotrzymania parametrów jakościowych
otrzymanej partii węgla, określonych w §1 pkt 1 Zamawiający skieruje do wykonawcy
reklamację, zgodnie z zasadami opisanymi w §7 umowy zawartej z Wykonawcą oraz
wstrzyma zapłatę za reklamowaną partię miału węglowego.

§3
Obowiązki zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy :
1. Zapewnienie na swój koszt nadzoru przy dostawach opału.
2. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony opał w terminie wskazanym na fakturze z wyjątkiem
§2 pkt.9.

§4
Obowiązki Dostawcy
Do obowiązków Dostawcy należy:
1. Dostarczenie i rozładunek miału węglowego, do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Sejnach Sp. z o.o. (teren składowy oczyszczalni ścieków – Marynowo35) o parametrach
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2.

3.

4.
5.

jakościowych zgodnych z §1 pkt 1
Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Dostawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy dostarczonego miału węglowego lub węgla kamiennego np. wyników oraz
protokołów badań i prób dotyczących przedmiotu niniejszej umowy.
Terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
Informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą
wpłynąć na jakość dostaw lub termin .
§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie w wysokości: ……………………………… netto + podatek VAT za 1 Mg
dostarczonego miału węgla kamiennego.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 pkt1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
dostaw w tym ryzyko Dostawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w §5 pkt1 niniejszej umowy.
4. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty może następować sukcesywnie na
podstawie faktur.
6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy, w
terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że za dostawę zrealizowaną rozumie się dostawę
zachowującą parametry miału węgla kamiennego określone w/w umowie §1 pkt.1 i
SIWZ.
2. Odpowiedzialnym ze strony Zamawiającego za realizację umowy jest Pan ………………… tel.
…………………... .
3. Odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest Pan ………………… tel.
…………………... .
4. Wykonawca, nie później niż przy pierwszej dostawie, dostarczy oryginał lub kserokopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, certyfikatu jakości węgla z kopalni lub
akredytowanego laboratorium, zawierającego m.in. parametry określone w §1 ust. 1,
wykonanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed pierwszą dostawą.
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§7
Reklamacja i Kary umowne
1. W przypadku dostawy partii węgla o parametrach odbiegających od określonych w §1
pkt1, Wykonawca na podstawie badań dostarczonego miału węglowego
wykonanych/zleconych przez Zamawiającego w akredytowanym laboratorium, zastosuje
karę umowną w wysokości obliczonej jak w pkt 2.
2. W przypadku dostawy partii węgla o parametrach odbiegających od określonych w §1
pkt1, Zamawiający ma prawo, w oparciu o wyniki badań wykonanych w akredytowanym
laboratorium, naliczyć kary umowne w wysokości:
2.1. - 1% wartości netto reklamowanej partii węgla za każde rozpoczęte 200kJ/kg
wartości opałowej poniżej 23 000 kJ/kg;
2.2. - 1,5 % wartości netto reklamowanej partii węgla za każdy 1% wilgotności powyżej
15%;
2.3. - 4 % wartości netto reklamowanej partii węgla za każdy 0,1% zawartości siarki
powyżej 1,0%;
2.4. - 2 % wartości netto reklamowanej partii węgla za każdy 1% zawartości popiołu
powyżej 15%;
3. W przypadku opóźnienia płatności za dostarczony węgiel, z zastrzeżeniem §2 pkt9,
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§8
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1.1. Dostawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Dostawcy dostawy miału.
1.2. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Dostawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już zrealizowanych
dostaw.
1.3. Dostawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z
niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego.
2. Dostawca przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania,
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie.
1.2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt 1 i 2, powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
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§9
Postanowienia końcowe
1. Dostawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

Zamawiający :

Dostawca:
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