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 WYKAZ DOKUMENTÓW: 

I. Instrukcja dla oferenta - str.   2-16 
II. Projekt umowy - str. 17-22 
III. Opis przedmiotu zamów - str. 23-24 
 
 

   
 

     
 
 

1) Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

2) Załączniki do rozdziału I powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez oferenta. W przypadku gdy 
jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on „nie dotyczy”. 

3) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby oferent zdobył wszystkie 
informacje (np. dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanej dostawy), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 
podpisania umowy. 

4) Specyfikacja zawiera 24 ponumerowane kartki 
 
 

 

ZATWIERDZAM 
 
 
 

Prezes Zarządu   Jacek Bronisz 
 
 

          Garwolin dnia   12.06.2017 
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ROZDZIAŁ I 
 

Instrukcja dla oferenta 
 

 
PWiK sp. z o.o. Garwolin reprezentowane przez  Zarząd Spółki , mający siedzibę w 
Garwolinie ul. Polna 77, województwo mazowieckie,  
tel. /25/ 68-43-863, fax. /25/ 68-43-683, zaprasza do udziału w przetargu  na: dostawę 
miału węglowego: 
Węgiel do celów energetycznych luzem -zgodnie z PN-82/G·97002 ( Oznaczenie wg 
Wspólnego Słownika Zamówień -10100000-4)  
Typ węgla wg PN·82/G-97002 -32.1 lub 32.2  
Sortyment wg PN-82/G-97001 -MIl 
 

 
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ). 
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Przetargowym 
obowiązującym w PWiK dostępnym na stronie internetowej www.pwikgarwolin.pl 
W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 

 
 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu OFERTA, stanowiącym załącznik nr 
1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Oferenci przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

3. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
atramentem oraz powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez 
oferenta. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób 
zapobiegający jej dekompletację. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty(wraz z załącznikami do oferty) 

była ponumerowana kolejnymi numerami. 
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą 

być parafowane (lub  podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. 
Parafka (podpis) winna być naniesiona w   sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. 
Dopuszcza się w ofercie  złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców 
pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z  formularzami określonymi 
przez Zamawiającego. Oferty Wykonawcy, którzy dołączą do oferty załączniki o  innej 
treści niż określona w SIWZ zostaną wykluczeni z ubiegania się o niniejsze 
zamówienie lub też ich oferty  zostaną odrzucone. 

8. Zamawiający informuje, że oferty składane w  postępowaniu o zamówienie  są jawne i 
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z  wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 
 

I 

http://www.pwikgarwolin.pl/
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konkurencji, jeśli Wykonawca (Oferent), nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie  mogą one być udostępniane. 

 
8.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 
r., Nr 153, póz. 1503, z późn. zm.) rozumie się  nieujawnione  do  wiadomości  
publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca (oferent) podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności; 

8.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa   
      (firmy) były przez Wykonawcę (oferenta) złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie  
       z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od  
       pozostałych, jawnych elementów oferty; 
8.3. Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią tajemnicy  przedsiębiorstwa (firmy) 
       w rozumieniu ww.  ustawy  skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
9. Wykonawca (oferent) m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie . 
10. Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: 
     a) Wykonawca (oferent) zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny 
     wniosek o udostępnienie  treści wskazanej oferty, 
     b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o  
      tajemnicy przedsiębiorstwa (firmy),  zakres informacji, które mogą być Wykonawcy  
      (oferentowi) udostępnione, 
     c)  po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i  
        sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę  
       (oferenta)w pisemnym zawiadomieniu. 
11. Oferent powinien zamieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach, oznaczonych: 
- koperta zewnętrzna - Przetarg nieograniczony –  Dostawa miału węglowego 
- koperta wewnętrzna – powinna posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było 
odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 
12. Oferent (wykonawca) może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę. 
13. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu. 
14. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert. 
15. Zamawiający wyklucza składanie ofert wariantowych. 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną  
 ofertę spełniającą SIWZ. 

a) Oferent- wykonawca składający ofertę  będzie  wykluczony z postępowania w 
przypadku stwierdzenia: 

 
1)  Wykonawców , którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 

 

Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełnienia warunków 
wymaganych od wykonawców 

 

II 
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dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 

2)   Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub 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 przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 

10) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
11) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków; 

 

b) Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim (jeżeli zachodzi taka 
konieczność dopuszcza się złożenie załączników w języku obcym, ale wraz z 
tłumaczeniem na język polski). 

c) Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jako 
ostateczny termin składania ofert. 

2. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem i warunkami zamówienia oraz z zasadami 
wymienionymi w SIWZ. 

 

 

 

 

 
 

1. Posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz 
nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt II ust. 1 i 2 

2. Posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

 

Oferent przystępujący do przetargu spełniać musi następujące warunki: 
 

III 
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3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Posiadają kapitał własny w wysokości min. 500.000 zł ;   
5. Uzyskali za lata 2014, 2015, 2016 dodatni wynik finansowy; 
6.  W latach 2014, 2015, 2016 sprzedawali minimum 50 000 ton miału węglowego w 

każdym roku, a dodatkowo w 2016 r. dostarczyli do co najmniej jednego 
przedsiębiorstwa branży ciepłowniczej min. 10 000 ton miału (oświadczenie 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ );  

 

 

 
 
 

 

Formularz oferty - załącznik nr 1 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 

2. Dowód wpłaty wadium  

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik  
nr 2, 

4. Potwierdzenie z kopalni o zabezpieczeniu wymaganych ilości i terminów dostaw 
na potrzeby zamawiającego  

5. Aktualny certyfikat (max 6 miesięcy) autoryzowanego sprzedawcy oryginał lub 
kserokopia poświadczona przez oferenta. 
 

Dokumenty potwierdzające, że oferent (wykonawca) posiada uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności. 

 

6. 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, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

7. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

 

 

Dokumenty potwierdzające, że oferent (wykonawca) znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
8.  Sprawozdanie finansowe z trzech ostatnich lat  
9. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest  

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000,- zł.  

Jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykazy ,dane oraz sprawozdania podaje się 
za ten okres (na formularzu). 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa 
dokumenty zgodnie z §2 ust. 1i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. 

 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
 

IV 
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W przypadku  oferty składanej wspólnie przez kilka podmiotów każda firma osobno zobowiązana 
będzie dołączyć dokumenty wymienione w punktach 3,5,6,7,8,9 niniejszego rozdziału a także 
umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność przez osoby upoważnione                        
do reprezentowania Oferenta (należy wpisać czytelnie imię i nazwisko lub postawić pieczęć). 
 

Zamawiający w przypadkach określonych rozporządzeniem może na etapie oceny ofert żądać 
przedłożenia oryginałów dokumentów. 
 

Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w niniejszej SIWZ, lub którzy złożyli dokumenty  zawierające błędy, do 
ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego, jako termin uzupełnienia 
oświadczeń lub dokumentów. 
 
Lista wymaganych załączników: 
1 Formularz oferty załącznik nr 1- według wzoru. 
2 Dowód wpłaty Wadium 
3 Załącznik nr 2- według wzoru. 
4 KRS, wpis do działalności gospodarczej 
5 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków- Urząd Skarbowy 
6 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS 
7 Załącznik nr 3- według wzoru. 
8 Sprawozdanie finansowe  
9 Polisa na min. 1.000 000 zł 
10 Parafowany projekt umowy 
 
 

 
 
 

 

 

Termin realizacji– 01.08.2017r do 18.11.2017r  
 

 
 

 
 

KRYTERIUM WAGA 
Cena oferty       -              100% 

 
I. Opis sposobu dokonania oceny kryterium – cena oferty 
 
Cena oferty 100%  (podana w PLN)- sposób dokonania oceny wg wzoru:  

 [(Cn / Cb)] x waga  

Cn - cena najniższa  

Cb - cena badanej oferty 

 
 

Termin wykonania dostawy 
 

 

V 

 
 

Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej. 
 

 

VI 
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Wszystkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a oferentem (wykonawcą) prowadzone 
będą w PLN. 
 
II. Ocena ofert – warunki ogólne 

1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi (wykonawcy), który spełnia wymogi 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiada najniższą cenę. 

2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej 
samej cenie, w takim wypadku zamawiający wezwie (oferentów) wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego 
ofert dodatkowych. 

3. Oferenci (wykonawcy) składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia w ofercie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny 
Zamawiający przyjmie, jako wiążącą ofertową cenę końcową- ostateczną netto. 

5. Oferent w przedstawionej ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia 
opisanego w przedmiocie zamówienia powinien zaoferować cenę ostateczną (nie 
podlegającą zmianie). 

6. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych i określać wartość 
realizowanych prac na dzień ich przekazania zamawiającemu zgodnie z 
ustalonym terminem. 

7. Cena oferty powinna uwzględniać wymagane podatki, opłaty oraz koszty 
uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, 
licencji, atestów, i innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz wymaganych przez obowiązujące przepisy. 

 
 
 

 
 
 
 

1. Zamawiający może podpisać umowę z oferentem (wykonawcą), którego oferta 
wygrała przetarg, po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia wszystkich oferentów 
(wykonawców)  wyborze najkorzystniejszej oferty (w przypadku braku protestów), 
a w przypadku wszczęcia kontroli uprzedniej umowę można podpisać z chwilą 
zakończenia kontroli. 

2. Przed przystąpieniem do podpisania umowy oferent (wykonawca) zobowiązany 
będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający w ogłoszeniu o wyborze oferty określi miejsce i termin podpisania 
umowy z oferentem (wykonawcą). 

 
 
 
 

 
 
 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 
20 000 zł, słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 
Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 26.06.2017r do godziny 1000 
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto:  
PKO BP o/ Garwolin:   62 1020 4476 0000 8902 0017 6834 

 
 

  Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania robót 
 

 

VIII 

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

 

VII 
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Dowód wpłaty Wadium należy umieścić w oddzielnej kopercie przytwierdzonej do 
wewnętrznej koperty. 
Wadium może być wniesione w: 

 pieniądzu; 
 poręczeniach bankowych; 
 gwarancjach bankowych; 

 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 

4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, 
poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 

 
a) Oferta, która nie będzie posiadać zabezpieczenia w postaci wadium lub gdy oferta 

nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez 
zamawiającego wykluczona. 

 

b) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 
 upłynął termin związania z ofertą; 
 zawarto umowę w sprawie zamówienia  i wniesiono zabezpieczenie należytego 

wykonania tej umowy; 
 zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty 

zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy (oferenta): 
 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
 który został wykluczony z postępowania; 
 którego oferta została odrzucona. 

Złożenie przez wykonawcę (oferenta), którego oferta została odrzucona                              
lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne                        
ze zrzeczeniem się przez wykonawcę (oferenta) prawa do wniesienia protestu. 

d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 
 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego  stało się niemożliwe                 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (oferenta). 
 

2. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na sumę 30.000,00 zł  (trzydzieści tysięcy złotych) w: 

 pieniądzu; 
 poręczeniach bankowych; 
 gwarancjach bankowych; 
 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 

lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wykonawca powinien wpłacić do dnia 
podpisania umowy na rachunek bankowy – 62 1020 4476 0000 8902 0017 6834 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca (oferent) może wyrazić 
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 



 9 

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

 
 

  
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie PWiK sp. z o.o. Garwolin /Sekretariat/, ul. Polna 77 

nie później niż do 26.06.2017r do godz. 1000 

a) wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej 
zostaną zwrócone oferentom nie otwarte. 

 

 

 

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 19.06.2017r o godz. 1015 siedzibie PWiK 
sp. z o.o. w Garwolinie, ul. Polna  77.  

 
 

 

 

1. Wykonawca (Oferent) może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany 
udzielić informacji niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu 
składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, 
którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania. 

3. Zamawiający  nie będzie organizował zebrania Oferentów w celu udzielenia 
wyjaśnień może dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Okres związania  ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert.   
 

 
 

 
 

1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich 
otwarcia. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
 

Miejsce i termin składania ofert 
 

IX 

 
 

Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

X 

 

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

 

XI 

 
 

Termin do którego oferent będzie związany złożoną ofertą 
 

XII 

 
 

Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert 
 

XIII 
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4. Podczas otwierania kopert z ofertami, zamawiający ogłosi nazwy oferentów i ceny 
ofertowe, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby także informacje dotyczące 
terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności. 

5. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny 
wniosek zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy oferentów, 
których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert oraz kwotę, jaka została 
przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  
z zastrzeżeniem pkt. 7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z Rozd.VI, pkt. II ust.4 niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 

 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

9. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;  

 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było wcześniej przewidzieć; 

 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy     
w sprawie zamówienia. 

 
10. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie 

o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłając 
powyższe zawiadomienie wszystkim oferentom.  

 
 
 
 

Na podstawie Rozdziału IX „Środki odwoławcze” Regulaminu udzielania 
zamówień w PWiK Garwolin każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których 
interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie doznał uszczerbku 
przysługują  środki ochrony prawnej: 

 

1. Sprzeciw przysługuje wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w  

toku postępowania o udzielenie zamówienia . 

 

XIV 
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przepisów Regulaminu, w postępowaniach których wartość zamówienia przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 133.000 euro.  

2. Sprzeciw wnosi się do kierownika zamawiającego za pośrednictwem Komórki 
organizacyjnej d.s. Przetargów ( Komisji Przetargowej). Sprzeciw wnosi się w 
terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z 
zastrzeżeniem ust. 5.  

3. Sprzeciw uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią , ale nie później niż do godz. 15.00 w 
ostatnim dniu , kiedy dopuszczalne jest jego wniesienie.  

4. Sprzeciw dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi 
się nie później niż do godziny 15.00 dnia w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

5. Wniesienie sprzeciwu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  

6. Sprzeciw wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony nie 
będzie rozpatrywany .  

7. Sprzeciw powinien wskazywać zaskarżaną czynność lub zaniechanie 
zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz 
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie. 

8. W przypadku wniesienia sprzeciwu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia 
sprzeciwu.  

9. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie 
wykonawców, którzy złożyli oferty.  

10. O wniesieniu sprzeciwu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia 
niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu. 

11. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprzeciwu zamawiający nie może zawrzeć 
umowy.  

12. Sprzeciw rozstrzyga się w terminie 7 dni roboczych od daty wniesienia do 
zamawiającego.  

13. Komisja Przetargowa rozpatruje wniesiony sprzeciw i przesyła propozycję  
rozstrzygnięcia sprzeciwu do Kierownika Zamawiającego.  

14.  Kierownik Zamawiającego uwzględnia lub oddala sprzeciw.  

15.  W przypadku uwzględnienia sprzeciwu Komisja Przetargowa powtarza 

     oprotestowaną czynność.  

16. O powtórzeniu czynności zamawiający informuje wykonawców, którzy złożyli oferty, 
lub pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  

17. Informację o oddaleniu sprzeciwu zamawiający przesyła wykonawcom , którzy 
złożyli oferty.  

18. Od oddalenia sprzeciwu dalsze środki odwoławcze nie przysługują 
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Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami w sprawie postępowania 
przetargowego odbywać się będzie w formie pisemnej. 
Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, oraz 
przekazywanie informacji telefaksem, pocztą elektroniczną pod warunkiem, że ich treść 
dotrze do adresata przed upływem terminu do składania takich dokumentów i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
 
Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:   

Leszek Gniadek  -  /25/ 6843210 ,  w godzinach 800 – 1400. 
Wszystkie istotne informacje (ogłoszenie, specyfikacja, zapytania i odpowiedzi, protesty i 

rozstrzygnięcia, ewentualne zmiany do specyfikacji, ogłoszenie o wyborze oferty lub 
unieważnieniu przetargu) dotyczące niniejszego postępowania przetargowego zamieszczane są 
na stronie internetowej www.pwikgarwolin.pl  

     W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ 
Zamawiający prosi, aby Wykonawcy przesyłali również treść pytań w wersji elektronicznej  
edytowalnej na adres poczty elektronicznej biuro@pwikgarwolin.pl 

 
 

 
 
 
 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki jako 
zamówienia uzupełniającego w przypadku konieczności wykonania robót nie 
uwzględnionych w zakresie rzeczowym SIWZ do wysokości 20% wartości zamówienia. 

 
 
 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych; 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
 
 
 
 
 
 
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn. 
W przypadku, gdy cena oferty przekroczy wartość zabezpieczonych środków na 
wykonanie  zadania zamawiającemu przysługuje prawo nie zawierania umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu realizacji zadania. 

 
 

 

Informacja o ofertach częściowych, równoważnych i wariantowych 

 

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

XV 

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
 

XVI 

 

XVII 

 

Postanowienia końcowe 
 

XVIII 

http://www.pwikgarwolin.pl/
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O F E R T A 
Dostawa miału węglowego 

 
 

Nazwa i siedziba oferenta: ................................................................................................... 
adres ............................................................................ telefon/fax...................................... 
 

Do: nazwa i siedziba zamawiającego: PWiK sp. z o. o. Garwolin - 08-400 Garwolin                 
ul. Polna 77. 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu z dnia 2017.06.12  

1. Oferujemy wykonanie dostawy objętej ogłoszeniem, zgodnie z wymogami Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia za:  

Cena miału węglowego według opisu przedmiotu zamówienia 
Cena netto za 1 tonę ................................................ zł  
 
słownie  ................................................................................................ 

Cena brutto za 1 tonę .........................................zł  

słownie ..................................................................................................................... 

 

2. Oświadczamy, że w cenie ofertowej zawarte jest wykonanie kompletnej dostawy 
według harmonogramu dostaw do dnia ………… 

3. Osobą nadzorującą dostawą będzie : 
.................................................................................  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia    
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał 
ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.   

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od daty złożenia ofert. 

7. Oświadczamy, że nie mieliśmy konfliktu z prawem, nie byliśmy karani i nie jest 
prowadzone wobec nas postępowanie karne.  

8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.  

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 
ogólnych warunków umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.- parafowany 
projekt umowy, jako znak akceptacji jej treści 

10. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w dniu ....................................... w formie 
......................................................................................................................................... 

a zwrotu dokona się na konto  ............................................................................................. 

 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 
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(1) ...................................................................................... 

(2) ...................................................................................... 

(3) ...................................................................................... 

(4) ...................................................................................... 

(5) ...................................................................................... 

(6) ...................................................................................... 

(7) ...................................................................................... 

Podpisano 
(upoważniony przedstawiciel) 
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OŚWIADCZENIE  
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:  

Dostawa miału węglowego 
 
 

Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci nagłówkowej, jako 

upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 

reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że: 

1. Spełniamy warunki ubiegania się o udzielenie; 

a. posiadamy uprawnienia do wykonywania zamówienia; 

b. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

d. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia według warunków 

określonych w SIWZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisano 
(upoważniony przedstawiciel) 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

Dostawa miału węglowego 
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Doświadczenie zawodowe- wykaz 
Nazwa oferenta .................................................................................................................... 
Adres oferenta  .................................................................................................................... 
Numer telefonu ....................................... numer  faxu ........................................................ 
 
Wykaz zamówień zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 3 lat  o charakterze  
i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia. 
 

 

Lp. 

Nazwa zamawiającego Ilość Rok Zleceniodawca 

dane kontaktowe 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Można dołączyć dodatkowy załącznik. 

 
 
 
 

Podpis ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

Dostawa miału węglowego 
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ROZDZIAŁ  II 
 

Umowa - projekt  
 
 

 

Umowa nr …………../2017 

zawarta w dniu ………………2017 roku pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

NIP: 826-000-33-82,  REGON: 710064909 

 reprezentowanym przez:  

1. Prezesa Zarządu: Jacka Bronisza 

2. V-ce Prezesa Zarządu: Leszka Gniadka 

mającym siedzibę w Garwolinie, ul. Polna 77  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

………. 

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

............ NIP …………......................................., z siedzibą w 

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

*wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

..............................................Wydział ...... Gospodarczy pod numerem…………….., 

kapitał zakładowy.........................,- PLN 

*………….………………………………………………….. 

wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , data 

rozpoczęcia działalności……………………… NIP ..................................... 

zwaną/ym dalej “ „Dostawcą”  lub „Wykonawcą” zamówienia, reprezentowaną/ym przez: 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa do Zamawiającego miału węglowego, luzem do celów 

energetycznych w typach, sortymentach, jakości określonej w § 3, zwanego dalej w 

umowie węglem, w ilościach ustalonych przez Zamawiającego sukcesywnie w terminach 

50 % do 30 sierpnia 2017r pierwsza dostawa oraz druga dostawa 50 % w terminie od 18 

września do 18 listopada 2017r.  

Cena netto wynikająca z przetargu wynosi ……………………………PLN za tonę 

plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………...PLN za tonę 

§ 2 

Okres obowiązywania umowy 

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia ……………………. roku. 

 

§ 3 

Parametry techniczne każdej dostawy 
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1. Miał węglowy: 

Sortyment: M II wg PN-82/G-97001 

Typ węgla: 31.2 -32.1  PN-82/G-97002    

Klasa: 22/20/06  wg PN-82/G-97003 

Gatunek:  II wg PN-82/G-97003  

Wymogi jakościowe: 

a) Wartość opałowa w stanie roboczym 22 000-23 000 kJ/kg, 

b) Zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym max 12% 

c) Zawartość popiołu w stanie roboczym max 20% 

d) Zawartość siarki w stanie roboczym max 0,6% 

f) Granulacja 0-20 mm 

g) Zawartość podziarna 0-1 mm max 30% 

h) Zawartość nadziarna max 5% 

i) Temperatura mięknienia popiołu min 1100 ˚C 

2. Dostawca gwarantuje, że węgiel w momencie dostawy będzie odpowiadał parametrom o 

których mowa w ust.1 i że zostanie sprzedany i dostarczony w stanie wolnym od 

jakichkolwiek zastawów, obciążeń czy innych roszczeń osób trzecich. 

3. Węgiel musi być jednorodny nie pochodzący z zakładów przeróbczych oraz zakładów 

wzbogacania węgla, wolny od niepalnych zanieczyszczeń w postaci m.in. kamienia,  

piasku , złomu oraz domieszek mułów i flotu . 

4. Dostawca zobowiązuje się przy realizacji niniejszego zamówienia stosować miał 

węglowy wyłącznie pochodzenia krajowego. 

§ 4 

Wielkość dostaw 

1. Łączna ilość zakupionego węgla (dostawy): 4300  ton +/- 10%. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian ilości zakupionego węgla 

wynikających z uwzględnienia poziomu zapasów magazynowych, wpływu warunków 

atmosferycznych oraz innych czynników nieprzewidzianych w momencie zawarcia 

umowy. 

 

§ 5 

Warunki dostawy 

Miał węglowy należy dostarczyć samochodami samowyładowczymi loco plac składowy 

opału. Dostawy opału będą realizowane sukcesywnie 50%  do 30 sierpnia 2017r  i 

następne 50%  od 18 wrzenia do 18 listopada 2017r. 

Dostawy muszą być realizowane w dni robocze , od poniedziałku do piątku, w godz. 07.15 

– 14.15. W przypadku dostawy opału po wyznaczonej godzinie  Wykonawca jest 

zobowiązany   do zabezpieczenia przesyłki na własne ryzyko i dostarczenie opału dnia 

następnego. 

Wykonawca powiadamia Zamawiającego o planowanej dostawie mailem i telefonicznie  

na 3 dni przed realizacją. Maksymalna dzienna dostawa nie może przekraczać 300 ton. 

Odbioru dostarczonego miału węglowego dokonuje upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego na podstawie dowodu WZ.  Dostarczony miał węglowy powinien być 

zaopatrzony  w dokumenty potwierdzające jego pochodzenie  i parametry jakościowe: 

- potwierdzona waga brutto i tara, 

- potwierdzone pochodzenie, klasa , typ oraz asortyment. 

Dodatkowo w czasie transportu Wykonawca będzie ewidencjonował godzinę wyjazdu  a 

Zamawiający godzinę przyjazdu środka transportowego. 
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Zamawiający dokonywać będzie ważenia miału węglowego na własnej wadze 

samochodowej. Określona w ten sposób ilość miału będzie podstawą  do rozliczeń miedzy 

Zamawiającym a Wykonawcą oraz ewentualnych reklamacji opału. 

 Strony ustalają , że w celu zabezpieczenia prawidłowych warunków realizacji dostaw, 

odbiór miału węglowego ze środków transportowych , może odbywać się jedynie w 

przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby  Zamawiającego nienaruszalności 

ładunku. Próbki do badania jakości opału w tym próbki rozjemcze  są pobierane na terenie 

składu opału Kotłownia Rejonowa w Garwolinie Romanówka 21 do, którego jest 

adresowana dostawa. 

 

Dostawca zobowiązuje się dostarczać wraz z dostawą Dokument Dostawy wyrobów 

węglowych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i 

sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2015 r. poz.2285) lub 

umieścić na fakturze adnotacje, o której mowa w art. 31a ust. 3 punkt 1 ustawy. 

 

§ 6 

Ustalenia ilości dostawy, jakości oraz reklamacji 

 

1. W przypadku otrzymania dostawy o parametrach niezgodnych z zamówionymi, 

Zamawiający złoży pisemnie reklamację do Dostawcy w terminie bezzwłocznym po 

otrzymaniu wyników z laboratorium. 

2. Dostawca w ciągu 2 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego. 

3. Brak reakcji Dostawcy w wyznaczonym czasie upoważnia Zamawiającego do 

naliczania kar zgodnie z umową. 

4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, próba rozjemcza zostanie przesłana do 

badania przez niezależne laboratorium GIG – Katowice. 

5. Koszty analizy pokrywa strona, której zastrzeżenia nie potwierdziły się. 

6. Wyniki próbki rozjemczej są ostateczne i stanowić będą podstawę do naliczenia kar. 

 

Reklamacja: 

1. Wykonawca dostarcza miał zgodnie z wymaganymi parametrami jakościowymi. 

Ocenę przeprowadza się w odniesieniu do „partii” węgla. 

2. Za „partię” w dostawach miału węglowego rozumie się opał w jednej klasie 

jakościowej dostarczony  w ilości od 300t do 500 ton. Ewentualnej reklamacji 

podlega „partia” opału.  

3. Komisja składająca się z przedstawiciela Zamawiającego oraz Dostawcy pobierze 3 

próbki opału: 

- jedna dla Dostawcy 

- druga dla Zamawiającego 

- trzecia zostanie zaplombowana i potraktowana, jako próbka rozjemcza. 

 Zamawiający próbkę przeznaczoną dla Dostawcy, w przypadku jego nie obecności 

zatrzyma w swojej siedzibie lub prześle Dostawcy na jego wniosek. Koszty przesyłki 

ponosi Dostawca. 
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4. Dla każdej partii opału Zamawiający wykonuje badanie jakościowe  w zakresie co 

najmniej: wartości opałowej, zawartości popiołu, zawartości wilgoci, zawartości 

siarki przez laboratorium posiadające akredytacje PCA. 

5. W przypadku wykonania dostaw miału węglowego  niezgodne z jakością , zostaną 

naliczone kary wg poniższych punktów: 

5.1 Gdy dostarczony opał będzie posiadał zawartość popiołu w stanie roboczym 

powyżej 20 %, Zamawiający naliczy, natomiast Wykonawca zapłaci karę 1,3 % 

wartości netto partii zareklamowanej opału, za każde 1 % przekroczenia 

dopuszczalnej zawartości popiołu. 

5.2 Gdy dostarczony opał będzie posiadał zawartość wilgoci całkowitej w stanie 

roboczym powyżej 12 %, Zamawiający  naliczy natomiast Wykonawca zapłaci karę 

1,3 % wartości netto partii zareklamowanej, za każe 1% przekroczenia dopuszczalnej 

zawartości wilgoci. 

5.3 Siarka wstanie roboczym 

a) Gdy dostarczony opał będzie posiadał zawartość siarki w stanie roboczym powyżej 

0,6 %, Zamawiający naliczy natomiast Wykonawca zapłaci karę 0,4 % wartości netto 

partii zareklamowanej za każde 0,01 % przekroczenia dopuszczalnej zawartości 

siarki. 

b) W przypadku wystąpienia dostawy opału o zawartości siarki w stanie roboczym 

powyżej 0,7 %  Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem wywiezie z 

magazynu opałowego Zamawiającego zareklamowaną partię opału w ciągu 7 dni od 

daty rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. 

5.4 Wartość opałowa wstanie roboczym 

a)  Gdy dostarczony opał  będzie posiadał wartość opałową w stanie roboczym 

poniżej         22 000 kJ/kg wówczas  w przedziale 21 999-21 000kJ/kg opał będzie 

przeceniany i zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy wg poniższej 

formuły: 

 

x0.9 

          Co – obniżona cena opału w związku z jego niższą kalorycznością, 

          Cp – cena zawarta w ofercie przetargowej. 

b) W przypadku wystąpienia dostawy opału o wartości opałowej w stanie roboczym  

poniżej 21 000kJ/kg Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem wywiezie z 

magazynu opałowego Zamawiającego zareklamowaną partię opału w ciągu 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia reklamacji. 

6.  W przypadku gdy nastąpi jednocześnie zaniżenie wielu parametrów Zamawiający 

naliczy, a Wykonawca zapłaci łącznie kary. 

7. Dostawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za każdą partię dostarczonego 

węgla określoną w załączniku do umowy, nie później niż w terminie 14 dni od daty 

dostawy. 

8. Zapłata za towar określony w § 1 umowy nastąpi przelewem na konto bankowe 

Dostawcy każdorazowo wskazane na fakturze VAT . 

9. W przypadku zmiany terminu płatności strony zgodnie postanawiają, że cena za jedną 

tonę węgla będzie powiększona o oprocentowanie liczone według stawki WIBOR 1 

miesięczny + 2 punktów procentowych począwszy od pierwszego dnia po upływie 

terminu określonego w ust. 1. 
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10. Dostarczenie węgla o lepszych parametrach niż wynikające z § 3 nie zobowiązuje 

Zamawiającego do zapłaty ceny wyższej niż określono w ust. 1 

11. Dostawca gwarantuje stałość ceny za dostawę miału w ilości, o której mowa w § 4 

ust. 1  przez cały okres realizacji tych dostaw. 

12. Zamawiający nie dopuszcza dostaw przekraczających wartość opałową ponad 24.500 

kJ/kg oraz o wartości opałowej niższej niż 21.000 kJ/kg. 

 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy: 

1. Zmiana warunków umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn wynikających z wad węgla 

lub niedotrzymanie terminu dostawy, nie daje Dostawcy prawa do dochodzenia 

jakiegokolwiek odszkodowania. 

2. W przypadku, gdy druga partia węgla nie będzie spełniała warunków określonych w § 3 

umowy co do jakości, będzie nieterminowa, lub gdy średnia wartość opałowa z dwóch 

partii była niższa niż 22000 kJ/kg, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, za 

pisemnym powiadomieniem złożonym Dostawcy na 10 dni przed terminem planowanej 

kolejnej partii. 

3. W razie wystąpienia istotnych zmian, okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

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

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od uzyskania 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niedotrzymania 

terminów dostaw. 

§ 8 

Kary umowne: 

1. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których 

mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Dostawcy kary umowne w 

następujących wysokościach: 

a) 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia po zrealizowaniu mniej niż 50% wielkości 

przedmiotu zamówienia, 

b) 5% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu zamówienia po zrealizowaniu co 

najmniej 50% wielkości przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadku przekroczenia terminu realizacji którejkolwiek z dostaw powyżej 7 dni 

Zamawiający naliczy Dostawcy karę w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy za każdy 

dzień opóźnienia. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach 

ogólnych. 

4. Dostawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do potrącenia, z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, kar umownych naliczonych przez Zamawiającego. 

§ 9 

Siła wyższa: 

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie umowy, jeżeli jej realizację 

uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowią zdarzenia nagłe, nie 

przewidziane i nie zależne od Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy lub jej części na 

stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przewidzieć przy zachowaniu 

należytej staranności. 

2. Przejawami siły wyższej są w szczególności: 
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a) klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi 

b) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu kolejowego, zmiana warunków 

górniczych wynikających z katastrof ( np. pożaru, zawału) , strajki. 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu 

okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla 

wykonania zobowiązań umownych. 

4. Jeżeli okoliczności siły wyższej mają charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, 

realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania 

przeszkody. 

5. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż 7 dni Zamawiający może odstąpić od 

dostaw miału węglowego w tym okresie i dokonać niezbędnych zakupów miału z innych 

źródeł. W takiej sytuacji wielkość dostaw umownych opisana w § 4 umowy ulega 

zmniejszeniu o wielkość zakupów miału dokonanych w tym okresie. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe: 

1. Wykonawca przedstawił opłaconą i zgodną z warunkami opisanymi w specyfikacji, 

polisę nr .......................................ubezpieczenia potwierdzającą, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, która obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnej i muszą być zatwierdzone przez obie strony. 

3. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu 

postępowania pojednawczego, rozstrzygane będą przez właściwe Sądy według siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z 

przeznaczeniem, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią zapisy w ofercie przetargowej i specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Zamawiający:                                                                                  Dostawca: 

 

 

…………………………                                                     ……………………… 
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ROZDZIAŁ  III 
 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

Węgiel do celów energetycznych luzem -zgodnie z PN-82/G·97002 ( Oznaczenie wg 
Wspólnego Słownika Zamówień -10100000-4)  
Typ węgla wg PN·82/G-97002 -32.1 lub 32.2  
Sortyment wg PN-82/G-97001 –Mil 
 
Zakupiony węgiel zostanie wykorzystany na cele zwolnione z podatku akcyzowego na 
podstawie art, 31a ust. 1 punkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz.752 z późn o zm.) 
 
Przy realizacji niniejszego zamówienia, należy stosować miał węglowy wyłącznie 
pochodzenia krajowego tj. z kopalń polskich . Węgiel musi być jednorodny 
niepochodzący z zakładów przeróbczych oraz zakładów wzbogacania  węgla, wolny od 
zanieczyszczeń w postaci kamienia, złom u oraz domieszek mułów i flotów.  
 
Dostawa miału węglowego transportem własnym Oferenta w ilości łącznej 4300 ton +/-
10%, o następujących parametrach w każdej dostawie:  
~ Wartość opałowa w stanie roboczym 22.000- 23.000 kJ/kg,  
~ Zawartość wilgoci całkowi tej w stanie roboczym max 12%  
~ Zawartość popiołu w stanie roboczym max 20%  
~ Zawartość siarki w stanie roboczym max 0,6%  
~ Zawartość części lotnych w stanie analitycznym min. 28%  
~ Granulacja 0-20 mm 
~ Zawartość podziarna 0-1 mm max 30%  
~ Zawartość nadziarna max 5%  
~ Temperatura mięknienia popiołu min 1100 ' C  
 
1. Dostawy będą realizowane w partiach: 
 
50 % do 30 sierpnia 2017r oraz kolejne 
50 % w terminie od 18 września do 18 listopada 2017r.  
 
 
2. Dostawy miału węglowego odbywać się będą transportem na koszt i ryzyko 
Dostawcy loco magazyn w Garwolinie wskazane w zamówieniu przez Zamawiającego 
w dni robocze w godz. 7.15-14.15 
 
3. Ważenie miału węglowego odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego w obecności osoby do tego upoważnionej przez Zamawiającego oraz 
w obecności osoby reprezentującej Dostawcę. Strony każdorazowo potwierdzają 
pisemnie ilości dostarczonego opału. 
 
4. W trakcie dostarczania każdej partii będą pobierane próby miału w obecności 
przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego a następnie w ustalonym obustronnie 
terminie wysyłane do badania laboratoryjnego w miejscu wskazanym każdorazowo 
przez Zamawiającego dla potwierdzenia jakości dostarczonego miału. Koszt wykonania 
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prób ponosi Dostawca. Z każdej dostarczonej partii będą wykonywane min. dwa 
badania laboratoryjne. 
 
5. Na każdą dostarczoną partię miału Dostawca ma obowiązek przedstawienia 
Zamawiającemu dokument określający parametry dostarczonego miału tj. wartość 
opałową, zawartość popiołu, zawartość siarki, wilgotność dokumentem w oryginale 
wystawionym przez kopalnię lub poświadczoną kserokopie. 
 
Wymagany termin płatności min. 14 dni po dostarczeniu każdej partii 
 

 
 
 
 
 
 


