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                                                           Wykaz dokumentów: 

     Rozdział I   Instrukcja dla wykonawców 

                                                                                  wraz z załącznikami 

               Rozdział II   Opis przedmiotu zamówienia  

     Rozdział III     Formularz cenowy 

                                                          Rozdział IV     Projekt umowy 

 

 

 
 
 
 
ROZDZIAŁ I 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY CZĘŚĆ A   (art.36 ust. 1) 

 

1. Zamawiający 
 

 Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM sp. z o.o. 
 37-111 Rakszawa 334 
 tel.(0-17) 22-49-327   fax (0-17) 22-49-32 
            NIP: 815-16-01-517 
 REGON: 691545514 
 www.energokom.pl  
            e-mail: energokom@poczta.fm 
 

 
 

2.  Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie wyłączone 
jest ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art. 138a  w.w. Ustawy. 
 
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej www.energokom.pl, oraz na 
stronie internetowej BIP i w siedzibie Zamawiającego. 
 
 

3.   Opis przedmiotu zamówienia 
  

 
Przedmiotem zamówienia jest  dostawa miału węglowego o sortymencie M IIA typ 31.2 

32.1  dla potrzeb kotłowni ZUK ENERGOKOM sp. z o.o.  w Rakszawie  w okresie od 

stycznia  do grudnia 2012 r. w ilości 7200 ton. 

  
Szczegółowy opis ilościowy oraz wymaganych parametrów zawarto w Rozdziale II niniejszej 
specyfikacji.  
 

            Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania zamówionych ilości. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w momencie 
zaistnienia sytuacji, której nie mógł wcześniej przewidzieć i wykonanie zamówienia nie 
leżałoby w interesie Zamawiającego. 
 

http://www.energokom.pl/
mailto:energokom@poczta.fm
http://www.energokom.pl/
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 
bez podania przyczyn. 
 

4. Termin wykonania zamówienia 
 

    Wymagany termin realizacji zamówienia:  od stycznia do grudnia 2012 r. 
 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki tj.: 
a) posiadają uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć       
oświadczenie – na załączniku nr  3  oraz dokumenty wymagane w punkcie 6A  
 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia 

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie – na załączniku nr 4 oraz załączniku nr 5 a także dokumenty wymagane 
w punkcie 6B, 
 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie – na załączniku nr 3 oraz dokumenty wymagane w punkcie 6C 
 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie – na załączniku nr  2 oraz dokumenty wymagane w punkcie 6A  
 
 

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 
Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie 
oceny oświadczeń, dokumentów : spełnia/nie spełnia wymaganego warunku  

 

6. Wykaz oświadczeń  i dokumentów  jakie mają dostarczyć Wykonawcy  w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków   udziału w postępowaniu. 
 
6A. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 
1. Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na formularzu 

oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, oraz spełnia warunki ubiegania się o 
udzielenie zamówienia określone na formularzu oświadczenia stanowiącym  załącznik nr 3 do 
SIWZ. 

 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert ( w przypadku spółki cywilnej powyższy dokument musi być 
złożony dla każdego wspólnika). 
 

3. W przypadku spółki cywilnej- kopia umowy spółki wraz ze wszystkimi podpisami wspólników. 
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Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie 
na zasadzie oceny oświadczeń,  dokumentów : spełnia/nie spełnia wymaganego warunku  
 
6B. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez 

Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 

 
1. Wykazu wykonanych  dostaw - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  -  również  

wykonywanych w okresie ostatnich trzech  lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. – zał. Nr 5. 
 

2.  Wykaz osób, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres 
wykonywanych przez nich czynności na załączniku nr 4. 
 

6C. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 
1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika U.S. oraz właściwego oddziału ZUS lub 

KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, oraz 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
 

 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów o których mowa w pkt: 6A -6C, składa: dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
b) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

c) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
d) Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp. 

Dokumenty o których mowa w lit. a, c, d powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, natomiast w lit. b nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
  
 Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie 
na zasadzie oceny oświadczeń,  dokumentów: spełnia/nie spełnia wymaganego warunku. 
  
UWAGA !  
 
W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, to 
kopia winna być pisemnie potwierdzona przez upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy (z 
zachowaniem sposobu reprezentacji) za zgodność z oryginałem. 
Składane wraz z ofertą oświadczenia, dokumenty, kserokopie dokumentów itp. winny posiadać 
aktualne daty potwierdzenia (z okresu wyznaczonego na opracowanie ofert). 
Dla osób upoważnionych do złożenia podpisu na ofercie należy dodatkowo do oferty załączyć 
upoważnienie.  

  

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 
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W celu potwierdzenia, że oferta dostawy odpowiada wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego musi zawierać kolejno: 
 

1. Spis treści – wykaz dokumentów zawartych w ofercie z podaniem numerów stron. 
 

2. Wypełniona lub sporządzona na wzór załącznika nr 1  oferta z podaniem ceny wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

 
3. Formularz cenowy- należy wypełnić wszystkie kolumny i wiersze formularza cenowego z 

cenami za poszczególne elementy zamówienia i wartością zamówienia stanowiącą cenę 
oferty). 
 

4. Oświadczenie Wykonawcy, że na dzień składania ofert spełnia warunki określone w 
załączniku nr 3 

 
5. Oświadczenie, że wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na załączniku nr 2. 
 

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  
 

7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika U.S. potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków,  lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
 

8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub 
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

9. Umowę spółki – w przypadku spółki cywilnej.  
 

10. Wykaz wykonanych zamówień - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  -  
również  wykonywanych w okresie ostatnich trzech  lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców. – zał. Nr 5. 
 

11. Wykaz osób, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres 
wykonywanych przez nich czynności – zał. nr 4. 

 
12. Certyfikat lub inny równoważny dokument z miejsca pochodzenia potwierdzający 

jednoznacznie wymagane parametry oferowanego miału. 
 

13. Parafowany na każdej stronie wzór umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ. 
 

14. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli ofertę składa pełnomocnik. 
 

W przypadku ubiegania się o zamówienie przez spółkę cywilną odpowiednie dokumenty składa 
każdy ze wspólników. 
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 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy 
złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony 
jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści ww. oświadczeń i dokumentów. 
   Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik 
postępowania spowoduje wykluczenie go z postępowania, a ofertę uzna się za odrzuconą. 

 
 
UWAGA !  
 
W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś 
dokumentu, to kopia winna być pisemnie potwierdzona przez upoważnionych 
przedstawicieli  Wykonawcy (z zachowaniem sposobu reprezentacji) za zgodność z 
oryginałem. 
Składane wraz z ofertą oświadczenia, dokumenty, kserokopie dokumentów itp. winny 
posiadać aktualne daty potwierdzenia (z okresu wyznaczonego na opracowanie ofert). 
Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana parafowana przez osobę 
upoważnioną. 
Dla osób upoważnionych do złożenia podpisu na ofercie należy dodatkowo do oferty 
załączyć upoważnienie. 
 

 

8. Dodatkowe informacje Zamawiającego 

 
1) Czas realizacji:  od stycznia do grudnia 2012 r. 
 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania zamówionych ilości. 
 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w momencie 
zaistnienia sytuacji, której nie mógł wcześniej przewidzieć i wykonanie zamówienia nie leżałoby w 
interesie Zamawiającego, 
 

4) Ocena spełniania wymienionych w Rozdziale II SIWZ   wymagań  jakościowych zamawianego 
produktu odbędzie na podstawie oceny oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ na 
zasadzie spełnia/nie spełnia poniższych wymagań: 

a) Typ węgla: 31.1 lub 32.2 wg PN – 82/G – 97002 

b) Sortyment węgla: M II A wg PN – 82/G - 97001 

c) Zawartość części lotnych V
daf

 – powyżej 28% wg PN - 81/G – 04516 

d) Zdolność spiekania RI pomiędzy 5 a 35 wg PN – 81/G - 04518 

e) Wartość opałowa w stanie roboczym Q
r
i minimum 23 MJ/kg 

f) Zawartość popiołu w stanie roboczym A
r
 do 15% 

g) Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym S
r
t maksymalnie  0,6 % 

h) Zawartość wilgoci całkowitej W
r
t maksymalnie 12% 

i) Temperatura topnienia popiołu oznaczona w atmosferze redukującej  

– powyżej 1200 
 o
C 

 

5) wzór tabeli oceny oferowanego produktu przedstawiono w  Rozdziale II SIWZ. 
 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  

Wykonawcami 

 
1. Wykonawca  może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 

powołując się na nazwę i numer zamówienia nadane przez zamawiającego. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy, nie później niż 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia połowy wyznaczonego terminu składania 
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ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpatrywania. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 
oraz zamieści na stronie internetowej. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert 
zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się  na SIWZ. 
Dokonaną w ten sposób modyfikację  przekaże niezwłocznie  wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ 

4. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg 
terminu składania wniosków przez Wykonawcę i jego zapytań do SIWZ. 

5. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza organizować zebrania Wykonawców. 
6. Wykonawca winien własnym staraniem uzyskać informacje o przedmiocie zamówienia. 
 

9A. Informacje o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje z wyjątkiem niniejszej specyfikacji 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy 

przekazane  faxem lub drogą elektroniczną  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 
treść dotarła  do adresata w taki sposób że mógł się z nimi zapoznać przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

 
9B. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

Uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia 
zamawiającego jest: 
Bogusław Werfel   tel./fax. (0-17) 22-49-327  
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8

00
  do 14

00      

 
 

10. Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.  
 

11. Termin związania  ofertą 

 
1. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający  może tylko raz, co najmniej 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni,  

 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
      12A. OPIS sposobu przygotowywania ofert: 

 

1) Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na: 
a)  druku  oferta stanowiącym  zał. Nr 1,  
b)  formularzu cenowym sporządzonym w oparciu o załączony druk w Rozdziale III  
SIWZ, w którym  musi być określony  przedmiot zamówienia, cena, obowiązujący w 
terminie wykonania umowy %VAT; 

2) Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami  Instrukcji dla Wykonawcy; 

1) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca; 
2) W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś 

dokumentu powyższa kopia winna być potwierdzona przez organ wydający dokument lub 
osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy; 
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3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści 
specyfikacji istotnych warunków  zamówienia; 

4) Wykonawca może przed terminem składania ofert, zmienić (całą) lub wycofać ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu 
oferty przed terminem składania ofert. Oferta zamienna winna być kompleksową (powinna 
zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty).  W  przypadku, gdy oferta zamienna 
będzie dotyczyła tylko części oferty, w której dokonano zmian, oferta ta będzie podlegała 
odrzuceniu; 

5) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wszystkie załączniki do 
oferty stanowiące oświadczenia, winny być podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy, a każda strona parafowana przez osobę upoważnioną; 

6) Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 
ustawy lub innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy 
złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

7) Wszystkie zapisane  stronice oferty winny być ponumerowane kolejnymi  numerami oraz 
zaleca się by strony oferty były połączone w sposób trwały, wszelkie miejsca, w których 
Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.; 

8) Oferta winna być zamieszczona w kopercie, uniemożliwiającej wgląd bez jej naruszenia, 
która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie 
posiadać oznaczenia:  

oferta na dostawę miału węglowego dla ZUK ENERGOKOM sp. z o.o.  w Rakszawie  
nie otwierać przed  27/12/2011 

 

9) Koperta/opakowanie z ofertą musi być opatrzone pieczęcią Wykonawcy (nazwa i  
adres Wykonawcy). 
 

  12B. WYMOGI, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty: 
 

1)  Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymogami SIWZ oraz z ogólnie 
obowiązującymi przepisami prawa 

2) Oferta winna być sporządzona pisemnie w języku polskim 
3) Wszystkie dokumenty w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski przez tłumacza przysięgłego, poświadczone przez Wykonawcę  
4) Oferta oraz wszelkie załączniki do oferty Wykonawcy winny być podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, opieczętowane oraz posiadać daty z okresu 
wyznaczonego na przygotowanie oferty. 

5) Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 
ustawy lub innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy 
złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie 

6) Oferta musi zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty” stanowiący załącznik do 
SIWZ 

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM sp. z o.o. w 

Rakszawie nie później niż do  27.12.2011 r.  do godz.10.00; 
 

2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod 
warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do Zamawiającego w terminie wyznaczonym 
powyżej i potwierdzenia pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego; 

 
3. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 

winien we własnym zakresie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu 
maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu i zapewnić wpływ oferty do 
Zamawiającego w wyznaczonym terminie; 

 
4. Oferty, które nadejdą drogą pocztową w opakowaniach naruszonych będą traktowane jako 

odtajnione i zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia; 
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5. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty i zostanie powiadomiony jaki numer 
otrzymała jego oferta; 

 
6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone Wykonawcom bez otwierania  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu; 

 
7. Wykonawca może przed upływem  terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę; 

 
8. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne nie będą otwierane; 

 
9. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych 

ENERGOKOM sp. z o.o., 37-111 Rakszawa 334 w dniu  27.12.2011 r. godz. 10.15 w sali 
konferencyjnej; 

 
10. Przy otwarciu ofert mogą być obecne osoby reprezentujące Wykonawców; 

 
11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje się kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
 

12. Po otwarciu każdej oferty, do wiadomości zebranych podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) 
oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące 
ceny oferty. 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1) Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: 

a) Wykonawca  określi ceny jednostkowe na oferowane elementy zamówienia na 
załączonym formularzu cenowym. W cenie ofertowej brutto należy uwzględnić 
obowiązujący w terminie dostawy podatek VAT. 

b) Wykonawca  obliczy wartość pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej 
 

dla danej pozycji przez ilość jednostek.  
c) Wartość  brutto Zadania winna być podana cyfrowo i słownie do dwóch miejsc 

po przecinku. 
2) 2) Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności 

umowy i nie będzie podlegała zmianom  z wyjątkiem odpowiednich zapisów Umowy. 
3) 3) Cena jednostkowa winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem  

wszelkich elementów składowych kosztów niezbędnych do należytego wykonania 
zamówienia (np. rabatów, upustów,  ewentualnych kosztów ubezpieczenia, transportu), 
traktowana jest jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego. 

4) 4) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian 
w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

 

 

15. Opis kryteriów oraz  sposób oceny ofert 
 

 
 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów: 
 

 

 

A. CENA     100 % 
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Kryterium mierzalne cena, będzie obliczana wg wzoru: 

 

cena minimalna 

X = -------------------------------- x 100 

cena oferowana 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryterium wyboru.  

Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie 
podpisania umowy, nie później jednak niż w okresie związania ofertą. 

 
 

16. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu 

zawarcia umowy 

 
1) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania Umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty 

przekazania mu przez Zamawiającego Umowy, nie później niż przed końcem okresu 
związania ofertą. Osoba podpisująca umowę powinna legitymować się stosownym 
pełnomocnictwem. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy, której treść Wykonawcy otrzymują jako 
załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający odstępuje od  żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. Informacje na temat umowy 

  
Istotne dla stron postanowienia  do treści umowy zawiera projekt umowy stanowiący  Rozdział IV 
niniejszej SIWZ. 

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  przysługujących Wykonawcy   
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny 

w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów Regulaminu. 

2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, 
można wnieść pisemny protest do Kierownika Zamawiającego. 

3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest 
dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni 
przed upływem terminu składania ofert. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on 
do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także 

zawierać Żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 

7. W przypadku postępowań zgodnych z Regulaminem zamówień wniesienie protestu nie przerywa 
biegu związania ofertą. 

8. Protest ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiającego. 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY CZĘŚĆ B  (art. 36 ust. 2) 

 
1. Opis części zamówienia. 

 
Zamówienie obejmuje jedno całościowe zadanie. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
2. Informacje na temat umowy ramowej. 
      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
3. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 
tego samego rodzaju dostaw stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia 
podstawowego. 
 

      4.   Informacje na temat przedstawiania ofert wariantowych. 
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 

      5. Informacje na temat porozumiewania się drogą elektroniczną. 
          Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 

 
      6. Informacje dotyczące walut. 
         Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w walucie polskiej netto i brutto. 
 
      7.  Informacje na temat aukcji elektronicznej. 
          Zamawiający nie przewiduje . 
 
     8. Informacje na temat zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
         Zamawiający nie przewiduje. 
 
     9. Informacje dotyczące Wykonawcy zamówienia. 
         Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam 
 

……………………………….. 
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Załącznik nr 1 
 

OFERTA 

 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

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

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

Do: 

Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM sp. z o.o. w Rakszawie  

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę miału węglowego sortyment M IIA typ 31.2, 32.1 dla potrzeb 

kotłowni ZUK ENERGOKOM sp. z o.o. w Rakszawie w ilości 7200 ton. 

Oferujemy gotowość wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wypełnionym 

formularzem cenowym 

 

1.  Ogólna cena ofertowa (wartość Zadania) wynosi:  

 

................................................PLN netto bez podatku VAT 

i .............................................PLN brutto z .......... % podatkiem VAT 

słownie: ................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................PLN brutto 

 
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3.  Potwierdzamy dostawy na plac kotłowni ZUK ENERGOKOM sp. z o.o. w Rakszawie w godzinach 

od 7.00 do 14.00 w dni robocze; mając na uwadze, że na plac kotłowni może wjechać pojazd o 

maksymalnej wysokości 2,9 m. 

4.  Potwierdzamy dostęp  do w pełni sprawnych środków transportu przystosowanych do przewozu 

miału węglowego. 

5.  Potwierdzamy gotowość dostaw miesięcznych w ilościach zgodnych z załączonym 

harmonogramem jednak każdorazowo poprzedzających pisemnym zamówieniem ilościowym wg 

bieżących potrzeb Zamawiającego. 

6.  Oświadczamy, że parametry miału każdorazowo potwierdzone będą certyfikatem kopalni będącym 

załącznikiem do faktury za dostawę zamówionej partii.  

7.  Potwierdzamy bezzwłoczne uwzględnianie uzasadnionych reklamacji jakości i ilości dostaw. 

8.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

9.  Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do spełnienia wszelkich 

wymagań wynikających z SIWZ.  
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10.  Cena podana w punkcie 2 niniejszej oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy i nie będzie 

podlegała żadnym negocjacjom na szkodę Zamawiającego z wyjątkiem zapisów zawartych w 

umowie. 

11.  Ustalamy termin płatności   ............   dni od daty dostarczenia faktury (nie mniej niż 30). 

12.  Ustalamy termin dostawy  ............   dni od daty otrzymania zamówienia (nie więcej niż 7). 

13.  Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ. 

14.  Dostarczany towar obejmujemy rękojmią i gwarancją na zasadach określonych w SIWZ. 

15.  Niniejszą ofertę składamy na ………. Ponumerowanych stronach. 

16.  Oświadczam, że wykonam siłami własnymi całość zamówienia.  

 
 
 
 
 
..............................dnia.............................                                                                                                                                         

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

                            podpisy osób uprawnionych  do składania     

                                                                                                         oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

_______________________________ 

     (pieczęć firmowa Wykonawcy)   

Oświadczenie 

 
 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 
Z siedzibą w ________________________________________________________ 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie  na   dostawę  miału węglowego sortyment 
M IIA typ 31.2, 32.1 dla potrzeb kotłowni ZUK ENERGOKOM sp. z o.o.  w Rakszawie – 
postępowanie nr ZUK 1/ZP/2011 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania mając świadomość, że o udzielenie zamówienia  wyklucza 
się: 
1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta  została 

stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy 

po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo–akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano  
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie przepisów  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 
Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym udziela 
się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

11. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
12. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 
13. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 

przedłużenie okresu związania ofertą; 
 
 
 
___________________________________                                               _______________________________________ 
(miejscowość, data)                                                                                                    (podpisy osób uprawnionych 
                                                                                                                przedstawicieli Wykonawcy oraz pieczęć imienna)                                                                                                                                        
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Załącznik nr 3 

 

_______________________________ 

     (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

   

Oświadczenie 

 
  
 
 
 
 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 
 
 

Z siedzibą w________________________________________________________ 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie  na   dostawę  miału 
węglowego sortyment M IIA typ 31.2, 32.1 dla potrzeb kotłowni ZUK 
ENERGOKOM sp. z o.o.  w Rakszawie – postępowanie nr ZUK 1/ZP/2011 
 
Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki dotyczące: 
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
- posiadania wiedzy i doświadczenia 
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________                                               _______________________________________ 
(miejscowość, data)                                                                                                    (podpisy osób uprawnionych 
                                                                                                                przedstawicieli Wykonawcy oraz pieczęć imienna)  
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Załącznik nr 4 
 

_______________________________ 

     (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
  

POTENCJAŁ  KADROWY 

 
 

 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy .................................................................................................................................... 

 

Numer telefonu ........................................................................................................................................ 

 

Numer teleksu/fax .................................................................................................................................... 

 

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w realizacji zamówienia: 

Nazwisko i imię Proponowana 

rola w realizacji       

zamówienia 

Opis uprawnień Telefon   kontaktowy 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
............................................. dnia ............................ 
 
                 ..................................................... 
           (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 5 
 

_______________________________ 

     (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

                                                DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 

 
 
 
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................. 

 

Adres Wykonawcy ................................................................................................................................... 

 

Numer telefonu ........................................................................................................................................ 

 

Numer teleksu/fax .................................................................................................................................... 

 

Wykaz zamówień realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z 

zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.  

Rodzaj zamówienia, opis Czas trwania zamówienia Nazwa 

Zamawiającego 

Wartość 

zamówienia od do 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
............................................. dnia .........................                          ................................................ 
                             podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela 
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ROZDZIAŁ  II 
 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Oznaczenie  postępowania  ZUK-1/ZP/2011 

 

CPV 09 11 12 10-5 

 
Zapotrzebowanie na miał węglowy sortyment M IIA 31.2, 32.1  w ilości 7200 ton 
Termin dostawy:  od  stycznia 2012  do grudnia 2012 r. 
 
Wymagane parametry miału: 

1. Typ węgla: 31.1 lub 32.2 wg PN – 82/G – 97002 

2. Sortyment węgla: M II A wg PN – 82/G - 97001 

3. Zawartość części lotnych V
daf

 – powyżej 28% wg PN - 81/G – 04516 

4. Zdolność spiekania RI pomiędzy 5 a 35 wg PN – 81/G - 04518 

5. Wartość opałowa w stanie roboczym Q
r
i minimum 23 MJ/kg 

6. Zawartość popiołu w stanie roboczym A
r
 do 15% 

7. Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym S
r
t maksymalnie  0,6 % 

8. Zawartość wilgoci całkowitej W
r
t maksymalnie 12% 

9. Temperatura topnienia popiołu oznaczona w atmosferze redukującej  

– powyżej 1200 
 o
C 

 
 

  Do oferty musi być załączony  dokument (certyfikat jakościowy), z miejsca pochodzenia oferowanego 
miału (Kopalnie, Spółki węglowe) potwierdzający jednoznacznie wymagane parametry miału.   

 
    Miejsce pochodzenia, nazwa kopalni, spółki węglowej, sortyment oraz oferowane parametry należy 
wpisać we wskazanych  miejscach formularza cenowego. 
 

Wzór tabeli oceny zaoferowanego produktu: 

 Numer oferty ……….. 

Nazwa kopalni/Spółki węglowej  …………………………. 

L.p. Wymagania do produktu 
Parametry 

oferowane 
Spełnia Nie spełnia 

1 Typ węgla: 31.1 lub 32.2    

2 Sortyment węgla: M II A    

3 Zawartość części lotnych Vdaf – powyżej 28%    

4 Zdolność spiekania RI pomiędzy 5 a 35    

5 
Wartość opałowa w stanie roboczym Q

r
i 

minimum 23 MJ/kg 

   

6 Zawartość popiołu w stanie roboczym A
r
 do 15%    

7 
Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym S

r
t 

maksymalnie  0,6 % 

   

8 
Zawartość wilgoci całkowitej W

r
t maksymalnie 

12% 

   

9 
Temperatura topnienia popiołu oznaczona w 

atmosferze redukującej tB – powyżej 1200  
o
C 

   

 
Wymagania dotyczące dostaw 

1. Dostawy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00 
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2. Transport  Wykonawcy  loco plac odbiorcy –  kotłowni ZUK ENERGOKOM sp. z o.o.  
Rakszawa 

 
Uwaga! Na plac węglowy może wjechać pojazd samowyładowczy o max wysokości 2.9 m. 

 
3. Jakość miału zgodna ze wskazanymi wyżej parametrami winna być każdorazowo 

potwierdzona certyfikatem jakościowym stanowiącym załącznik do faktury za dostawę 
zamówionej partii. Brak certyfikatu do dostawy skutkować będzie karą finansową w 
wysokości 10% wartości dostawy. 

 
4. Realizacja zamówienia wg załączonego harmonogramu oraz każdorazowo na 

podstawie otrzymania zamówienia podpisanego przez osoby reprezentujące 
Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione. 

 

5. Termin dostawy do 7 dni od otrzymania zamówienia.  
 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania w całości zamówienia 

objętego postępowaniem. 
 

 

HARMONOGRAM 

 
 

na  dostawę  miału węglowego sortyment M IIA 31.2, 32.1 dla potrzeb kotłowni 

ZUK ENERGOKOM sp. z o.o.  w Rakszawie w ilości 7200 ton 

 

od m-ca stycznia   2012 r. do m-ca grudnia   2012 r. 

 

 

L.P. 

 

MIESIĄC 

 

ROK 

 

ILOŚĆ TON 

1 styczeń 2012 1000 

2 luty 2012 800 

3 marzec 2012 500 

4 kwiecień 2012 500 

5 maj 2012 500 

6 czerwiec 2012 500 

7 lipiec 2012 500 

8 sierpień 2012 500 

9 wrzesień 2012 500 

10 październik 2012 500 

11 listopad 2012 700 

12 grudzień 2012 700 

 Ogółem  7200 

 
 
Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko (w cenę towaru wchodzą wszelkie koszty: miał 
węglowy, transport, podatki, cła, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) do 
momentu rozładowania na placu wskazanym przez Zamawiającego i potwierdzenia odbioru 
stosownym dokumentem. 
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Rozdział III 

FORMULARZ   CENOWY 

 

L.p. Określenie 
(wskazanie 

miejsca pochodzenia, 
nazwa kopalni, Spółki 

węglowej ) 

Nazwa j.m. Ilość Cena netto 
jednostki 

PLN 

Wartość 
 

Netto PLN Podatek VAT Brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1 

  
Miał węglowy M II A  31.2, 32.1 
 

 
1 tona 

 
7200 

    

Uwaga! Koniecznie wypełnić kolumnę 2 

Zapis słowny: 

Wartość dostawy netto:........................................................................................................................................................................................... zł.  

Podatek VAT (obowiązujący w okresie realizacji umowy) …………………… % …………………………………………………..……………………. zł. 

Wartość dostawy brutto: .   ..................................................................................................................................................................................... zł.   

Termin dostawy:  ........  dni od otrzymania zamówienia. 

Termin płatności: ........  dni od dostarczenia faktury. 

Oferujemy następujące parametry miału węglowego 
 

1. Typ węgla ………………………… 
2. Sortyment  ………………………. 
3. Zawartość części lotnych V

daf
……………….........% 

4. Zdolność spiekania ….……………………..…….. RI 
5. Wartość opałowa Q

r
t ......................................  MJ/kg 

6. Zawartość popiołu  A
r
...................................... % 

7. Zawartość siarki S
r
t………………………..…….…. % 

8. Ziarnistość wilgoci W
r
t ......................................% 

9. Temperatura topnienia popiołu tB ......................
o
C 

 
 

............................................ dnia .............................                                                                                                                                                       

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

                                                                                                                                                                                                                    podpis i pieczęć  upoważnionego przedstawiciela) 
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ROZDZIAŁ IV 

PROJEKT  UMOWY 

 

Umowa zawarta w dniu ……………… r. w Rakszawie 

pomiędzy: Zakładem Usług Komunalnych ENERGOKOM sp. z o.o., 37-111 Rakszawa 334, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. Rzeszów, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego Nr KRS: 0000008578, Regon: 691545514, NIP: 815-16-01-517 z kapitałem zakładowym w 

wysokości 5 537 450,00  zł wpłaconym w całości, którego reprezentują: 

1)  ………………………………………… 

2)  ………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym, a 

………………………………………………………………. , reprezentowanym przez: 

1) ………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………. 

         zwanym dalej Wykonawcą,  

   

w wyniku przeprowadzonego postępowania  nr ZUK 1/ZP/2011 o udzielenie zamówienia w trybie 

„przetargu nieograniczonego” została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania obejmującego: dostawę miału 

węglowego sortyment M IIA 31.2, 32.1 dla potrzeb kotłowni ZUK ENERGOKOM sp. z o.o. 

w Rakszawie w ilości 7200 ton  o parametrach zgodnych z określeniami podanymi w ofercie 

tj: 

1) Typ węgla: 31.1 lub 32.2 wg PN – 82/G – 97002; 

2) Sortyment węgla: M II A wg PN – 82/G – 97001; 

3) Zawartość części lotnych V
daf

 – powyżej 28% wg PN - 81/G – 04516; 

4) Zdolność spiekania RI pomiędzy 5 a 35 wg PN – 81/G – 04518; 

5) Wartość opałowa w stanie roboczym Q
r
i minimum 23 MJ/kg; 

6) Zawartość popiołu w stanie roboczym A
r
 do 15%; 

7) Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym S
r
t maksymalnie  0,6 %; 

8) Zawartość wilgoci całkowitej W
r
t maksymalnie 12%; 

9) Temperatura topnienia popiołu oznaczona w atmosferze redukującej – powyżej 1200 
 o
C. 

2. Jakość miału zgodna ze wskazanymi wyżej parametrami winna być każdorazowo 

potwierdzona certyfikatem jakościowym stanowiącym załącznik do faktury za dostawę 

zamówionej partii.  

3. Certyfikat jakości partii dostawy powinien określać rzeczywiste parametry jakościowe w 

odniesieniu do wymagań określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Certyfikat powinien być 

wystawiony przez kopalnię lub laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie 

parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy lub równoważny dokument 

niezależnego podmiotu posiadającego wdrożony system zapewnienia jakości, oparty na 

odpowiednich normach europejskich, z akredytacją metody badań parametrów jakościowych 

objętych przedmiotem umowy. 
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4. Przez partię dostawy rozumie się realizację każdorazowego pisemnego zamówienia ze strony 

ZUK ENERGOKOM sp. z o.o. 

5. Dostawy będą realizowane comiesięcznie w ilościach zgodnych z harmonogramem 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, jednak każdorazowo potwierdzane pisemnym 

zamówieniem ilościowym według bieżących potrzeb przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości zamówienia objętego 

umową. 

7. Dostawa nastąpi loco plac Zamawiającego – kotłowni ZUK ENERGOKOM sp. z o.o. w dni 

robocze w godzinach 7
00

 ÷ 14
00

. 

8. W przypadku 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 od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu dostawy w terminie 7 dni od daty otrzymania 

zamówienia podpisanego przez osoby reprezentujące Zamawiającego lub osoby przez nie 

upoważnione.  

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za  dostarczony przedmiot umowy cenę brutto określoną w 

ofercie tj: ………………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………..)  

2.  Płatność będzie realizowana za każdą zamówioną partię towaru przelewem w złotych polskich na 

podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego 

wykonania zamówienia w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury na rachunek bankowy  

Wykonawcy:  

 ………………………………………………………………………… 

3.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Fakturowaniu przez Wykonawcę będzie podlegać odebrana przez Zamawiającego partia dostawy. 

 W przypadku zaistnienia ubytków ilościowych Zamawiający opłaci fakturę do wartości wynikającej 

z przemnożenia faktycznie przyjętej przez Zamawiającego ilości dostawy przez cenę jednostkową 

wynikającą z niniejszej umowy. Na pozostałą wartość faktury Wykonawca wystawi i dostarczy 

Zamawiającemu fakturę korygującą. 

 

§ 4 

1.  Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia zaniżenia 

jakości w stosunku do parametrów wynikających z umowy.  

2. Zamawiający także może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie lub przekształcenie Wykonawcy; 

2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym; 

3) zostanie złożony wniosek o  ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

4) Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań określonych w § 7 niniejszej umowy. 
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

 

 

§ 5 

1. Termin rozpoczęcia dostaw określa się na dzień podpisania umowy. 

Termin zakończenia dostaw określa się na dzień: 31.12. 2012 r. 

2. Strony ustalają, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia określona przez Wykonawcę w 

formularzu cenowym stanowiącym rozdział III SIWZ została ustalona na okres obowiązywania 

umowy i nie ulega zmianie, za wyjątkiem przypadku zmiany podatku VAT, której Wykonawca nie 

mógł przewidzieć w dniu złożenia oferty. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania próbek do badań laboratoryjnych z udziałem 

przedstawiciela Wykonawcy (za przedstawiciela wykonawcy rozumie się w tym przypadku również 

kierowcę, wskazanego z imienia i nazwiska w dokumencie przewozowym wystawionym przez 

Wykonawcę). Strony umowy mogą ustalić pisemnie inny sposób reprezentacji Wykonawcy w tym 

zakresie. 

2. Badaniu inspekcyjnemu mogą być poddawane dowolnie wybrane przez Zamawiającego partie 

dostaw. W każdym badaniu zostaną pobrane co najmniej 3 próbki (1 dla Zamawiającego, 1 dla 

Wykonawcy, 1 do wysłania do akredytowanego laboratorium w celu dokonania badań). Jeżeli 

strony nie ustalą inaczej, za czynności związane z wysłaniem próbki do akredytowanego 

laboratorium odpowiada Zamawiający. 

3. Pobrane próbki zostaną zaplombowane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Na 

okoliczność przeprowadzonych czynności zostanie sporządzony stosowny protokół. Odmowa w 

którejkolwiek czynności związanej z odpowiednim pobraniem próbek przez przedstawiciela 

Wykonawcy lub podpisania przez niego  protokołu zostanie odnotowana w protokole i będzie 

rozumiana jako świadome zrzeczenie się prawa do reprezentacji Wykonawcy w procedurze badań 

dostarczonego towaru. 

4. Wydane orzeczenie laboratorium akredytowanego z badań pobranych próbek strony umowy będą 

traktować jako ostateczne. O wyniku badań Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

Koszty analizy ponosi Wykonawca, jeżeli jej wyniki nie będą spełniać wymagań określonych  

 w § 1, w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiający.  

5. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu 

przysługiwać będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz 

następującej wysokości: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy - 10% wartości  umowy; 

2) za opóźnienie w dostawie częściowej za każdy dzień opóźnienia - 0,2% wartości umowy; 

3) za dostawę towaru o zaniżonej w stosunku do umowy jakości – 30 PLN netto liczone od 

ceny jednostkowej netto za każdy 1 MJ/kg obniżonej wartości opałowej w stosunku do 

wartości wymaganej umową (potwierdzone badaniem akredytowanego laboratorium); 
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4) za dostawę towaru o zaniżonej w stosunku do umowy jakości – 15 PLN netto liczone od 

ceny jednostkowej netto za każde 0,1% podwyższonej zawartości siarki w stosunku do 

wartości wymaganej umową (potwierdzone badaniem akredytowanego laboratorium); 

5) za niedoręczenie certyfikatu o którym mowa w § 1 pkt. 2 i 3 – 10% wartości dostawy. 

Opisane powyżej kary umowne mogą podlegać sumowaniu według woli Zamawiającego. 

 

6. W przypadku dostarczenia innego niż określony w umowie miału węglowego Wykonawca na 

wniosek Zamawiającego zobowiązany będzie do wymiany wadliwej partii dostaw na wolne od wad 

(tj. na zgodną z wymaganiami określonymi w § 1). Wykonawca dokona tej wymiany bez żadnej 

opłaty bezwarunkowo, w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia żądania wymiany przez 

Zamawiającego. 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należności z tytułu kar umownych z należności 

Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy. 

 

§ 7 

W okresie realizacji dostaw Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy; 

2) Zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) Złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

4) Wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca; 

5) Ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy; 

6) Zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

 

§ 8 

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub 

kooperantów. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2.  Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

 

Załączniki: 

1. Harmonogram dostaw 

2. Wzór protokołu z pobrania próbek miału. 

 

 

 

 

 

                   WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY:  
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Załącznik nr 1 do Umowy na  dostawę  miału węglowego sortyment M IIA 31.2, 32.1 dla potrzeb kotłowni 

ZUK ENERGOKOM sp. z o.o. w Rakszawie. 

  

 

HARMONOGRAM 

 
 

na  dostawę  miału węglowego sortyment M IIA 31.2, 32.1 dla potrzeb kotłowni 

ZUK ENERGOKOM sp. z o.o.  w Rakszawie w ilości 7200 ton 

 

od m-ca stycznia   2012 r. do m-ca grudnia   2012 r. 

 

 

L.P. 

 

MIESIĄC 

 

ROK 

 

ILOŚĆ TON 

1 styczeń 2012 1000 

2 luty 2012 800 

3 marzec 2012 500 

4 kwiecień 2012 500 

5 maj 2012 500 

6 czerwiec 2012 500 

7 lipiec 2012 500 

8 sierpień 2012 500 

9 wrzesień 2012 500 

10 październik 2012 500 

11 listopad 2012 700 

12 grudzień 2012 700 

 Ogółem  7200 
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Załącznik nr 2 do Umowy na  dostawę  miału węglowego sortyment M II Atyp  31.2, 32.1 dla potrzeb 

kotłowni ZUK ENERGOKOM sp. z o.o.  w Rakszawie. 

 

 

Protokół sporządzony na okoliczność pobrania próbek miału węglowego z 

partii dostawy otrzymanej Przez ZUK Energokom sp. z o.o. dnia………….……. 

Zgodnie z umową na dostawę miału węglowego z dnia………………. 

1. Sortyment, klasa i gatunek miału………………………………………………… 

2. Wielkość partii dostawy……………………………………………………………. 

3. Numer dokumentu przewozowego, WZ …………………………………………. 

4. Data, godzina pobrania próbek i spisania protokołu…………………………… 

5. Warunki atmosferyczne……………………………………………………………. 

6. Ilość pobranych próbek …………………………………………………………… 

7. Opis sposobu pobrania próbek, zaplombowania i zabezpieczenia 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

Brak udziału przedstawiciela Wykonawcy mimo jego uprzedniego powiadomienia przez 

Zamawiającego lub odmowa udziału w czynności pobrania próbek lub podpisania protokołu 

zostanie odnotowana w protokole i będzie rozumiana jako świadome zrzeczenie się prawa 

reprezentacji Wykonawcy w procedurze badań dostarczonego miału. 

 

8. Imię  Nazwisko, czytelny podpis przedstawiciela Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………….. 

9. Imię, Nazwisko, czytelny podpis przedstawiciela ZUK Energokom sp. z o.o. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 


