
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  

Dostawa miału węglowego w ilości 4800 ton dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w 

Rakszawie 

Numer ogłoszenia: 234993 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Energokom sp. z o.o. w Rakszawie , 

Rakszawa 334, 37-111 Rakszawa, woj. podkarpackie, tel. 017 2249327, faks 017 2249327. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.energokom.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa miału węglowego w 

ilości 4800 ton dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa miału węglowego o sortymencie M II A 31.2 32.1 dla potrzeb ZUK 

ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 sierpnia 2013 

r., w łącznej szacunkowej ilości 4800 ton. Wymagane parametry miału: - typ węgla: 31.2 32.1 

według PN - 82/G - 97002 - sortyment M II A według PN 82/G - 97001 - zawartość części 

lotnych Vdaf - powyżej 28 % wg PN -81/G - 04516 - zdolność spiekania RI pomiędzy 5 a 35 

wg PN - 81/G - 04518 - wartość opałowa w stanie roboczym Qri min. 23 MJ/kg - zawartość 

popiołu w stanie roboczym Ar max. 22 % - zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym Srt 

max. 0,6 % - zawartość wilgoci całkowitej Wrt max. 12 % - zawartość podziarna 0-3 mm - 

max 30 %; 3-10 mm min. 50 % - temperatura topnienia popiołu oznaczona w atmosferze 

redukującej - powyżej 1200°C. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówień uzupełniających, w ilości do 50% 

wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 



II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.08.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży stosowne 

oświadczenie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do 

oferty oświadczenia, na Załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, oraz 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 - na Załączniku nr 5 oraz załączy dokument 

potwierdzający, że dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże średnioroczne wykonanie 

dostaw miału węglowego za ostatnie 3 lata o wartości nie mniejszej niż 1 500 

000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do 

oferty oświadczenia na Załączniku nr 2 do SIWZ, o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz Załącznika nr 4 - Potencjał kadrowy - wykazu 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do 

oferty oświadczenia na Załączniku nr 2 do SIWZ, o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz Załącznika nr 4 - Potencjał kadrowy - wykazu 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do 

oferty oświadczenia na Załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz zaświadczeń 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. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 



 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

 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 - wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 



wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3.2) 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 - wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Certyfikat lub inny równoważny dokument z miejsca pochodzenia potwierdzający 

jednoznacznie wymagane parametry oferowanego miału. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz cenowy. 2. Parafowany wzór umowy stanowiącej integralną część niniejszej 

SIWZ. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli ofertę składa pełnomocnik. 

4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w 

formie aneksu), w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany 

obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); b) zmiana podwykonawcy pod 

warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; c) zmiana osób 

odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; d) inne przyczyny 

zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.energokom.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 334, 

sekretariat.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 21.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu 

Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 334. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


