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I. TRYB ZAMÓWIENIA -  PODSTAWA PRAWNA: 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39-46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-  

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 

na dostawy dla wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231), 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 282, poz. 1650),  

4. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest:  

„Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem węgla kamiennego typ 31.2 

-  ekogroszek do obiektów Gminy Nowe Ostrowy w sezonie grzewczym 2013/2014”. 
 

1.Wymagane parametry jakościowe. 

- wartość opałowa (Qir) min. 24 MJ/kg 

- granulacja (uziarnienie): 8 - 25 mm 

- zawartość popiołu części niepalnych poniżej 10 % 

- zawartość siarki poniżej 0,6 % 

- wilgotność poniżej 13% 

2. Dostawa węgla kamiennego - ekogroszek odbywać się będzie do: 

1) Szkół: Podstawowej i Gminazjum w msc. Ostrowy w ilości: ok. 120 ton, 

2) Szkoły Podstawowej w msc. Imielno w ilości: ok. 60 ton, 

3) budynek komunalny w msc. Wołodrza 7 w ilości: ok. 40 ton. 

4) Świetlicy Środowiskowej i Gminnego Przedszkola w msc. Ostrowy w ilości: ok. 30 ton, 

Łączna planowana ilość: 250 ton. 

Jednostkowe dostawy będą wielkości 5 - 10 ton. 

Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą wyznaczy osoby odpowiedzialne za realizację 

zgłoszeń dostaw opału do w/w obiektów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia pod względem ilościowym. 

Wskazane ilości są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Ewentualne zmniejszenie ilości nie spowoduje zmiany ceny 1 tony węgla. Węgiel będzie dostarczany 

partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego przez cały okres trwania umowy, do wskazanych przez 

Zamawiającego obiektów. Wielkość dostarczenia każdej partii węgla będzie wynikać z jednostronnej 

dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. 

Ostateczna ilość zamówionego węgla wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. W trakcie 

realizacji umowy Wykonawca nie może dostarczać Zamawiającemu węgla o parametrach niższych niż 

wskazane w SIWZ. W celu potwierdzenia, iż dostarczony węgiel kamienny - ekogroszek spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy do każdej partii zamówienia atest, 

certyfikat lub świadectwo jakości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności 

wagi i parametrów dostarczonego ekogroszku z parametrami określonymi w certyfikacie i umowie. W 

przypadku niezgodności jakości koszty badania poniesie Wykonawca. Dostawa realizowana będzie na 

każdorazowe telefoniczne zlecenie potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego ze wskazaniem 

miejsca dostawy.  
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Realizacji zamówienia - dostawy odbywać się będzie od dnia zawarcia umowy we wskazane przez 

Zamawiającego miejsca w czasie do 2 dni roboczych, od dnia otrzymania zlecenia. Dostawy powinny 

być realizowane w dni robocze w godzinach od 9
00

 do 14
00

. 

Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu 

Informacje dodatkowe: 

1)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3)  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4)  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a  

     Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

5)  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

III. Nomenklatura 

      Nomenklatura 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

09.11.10.00-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla 

Cenę oferty ustala się na podstawie ceny producenta plus marże, oraz transport  z załadunkiem oraz 

wyładunkiem  w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych 

warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                                  

w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj: 

-  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności  

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                      

i do wykonania zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i fizycznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie                             

art. 24 ust. 1,  

- posiadają doświadczenie zawodowe i w okresie 5 lat przed terminem składania ofert a jeżeli 

okres prowadzenia działalności  jest krótszy, w tym okresie zrealizowali z należytą 

starannością, co najmniej trzy zadania odpowiadające wartością i zakresem przedmiotowi 

zamówienia, 

- złożą formularz ofertowy wraz wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami 

oraz zaświadczeniami, 

- spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą 

specyfikacją. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

(oryginał). 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w 

celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym 

dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w 

szczególności:  
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a)  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Oferta wspólna: 

1)  W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum lub spółki           

cywilnej), oferta tych wykonawców musi spełniać następujące wymogi: 

 Oferta musi być przedstawiona jako jedna oferta uczestniczących podmiotów. 

 Oferta (wraz z załącznikami oświadczeniami i dokumentami) winna być podpisana przez 

upoważnionego Pełnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodącego). Dodatkowo 

oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp podpisuje ten 

wykonawca, którego zostały dołączonej do oferty oświadczenie i dokumenty. 

 Pełnomocnik winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do pełnienia funkcji 

Pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 

Wykonawców występujących wspólnie – upoważnienie / pełnomocnictwo należy załączyć do 

oferty (oryginał).  

2)  Dokumenty wymagane w przypadku składania ofert wspólnych: 

 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

mogą być złożone oddzielnie lub jako wspólne – spełnienie przez nich warunków udziału 

w postępowaniu oceniane będzie łącznie.  

 Oświadczenie i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

wymienione w SIWZ składają wszyscy Wykonawcy  składający ofertę wspólną. 

 W przypadku spółki cywilnej dokumenty mają dotyczyć zarówno każdego ze wspólników 

spółki cywilnej, jak również i samej spółki cywilnej. 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych 

odpowiadających zasadom określonych w Ustawie o zamówieniach publicznych i zgodnych w kwestii 

sposobu jej sporządzenia ze wszystkimi wymogami specyfikacji 

6. Zamawiający odrzuci ofertę  jeżeli zachodzą powody odrzucenia zgodnie z art. 89 ustawy pzp. 

 

VI. Wykaz dokumentów lub oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu. 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1)  wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wg wzoru - załącznik nr 1, 

2)  oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez zamawiającego na podstawie art.22 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ,  

3)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – załącznik nr 3, 

4) Wykaz zrealizowanych, w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum                  

3 dostaw ekogroszku porównywalnych z wielkością tego zamówienia z podaniem ich wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz przedstawienie referencji dotyczących tych dostaw – załącznik nr 4, 

5)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika 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 i społeczne lub zaświadczenie, 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, 

6)  Certyfikat jakości na węgiel kamienny - ekogroszek, potwierdzony „za zgodność z   

oryginałem”. 
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W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

objętych przedmiotem zamówienia oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pzp do 

oferty należy dołączyć: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

Postanowienia dotyczące składania dokumentów: 

1. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których 

mowa w SIWZ Zamawiającego 

2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania firmy. 

3. Wykonawców zobowiązuje się o wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów- 

załączników 

4. Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 

„za zgodność z oryginałem” 

Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez składających ofertę 

2. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów 

prawnych, w tym m.in. z zapisu art.86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

składają odpowiednie dokumenty do określonych w rozdziale zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U Nr 87, poz. 

605). 

 

VII. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumienia się z Wykonawcami. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

pisemnie na adres do korespondencji:  

Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość przesłania ich faksem na numer (0-24) 356-14-00 

pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania, 

1) Wyjaśnienia treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na dwa dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem iż wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. b), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie 

internetowej na której udostępniono SIWZ. 

4) Zamawiający, informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa to na 

bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. b). 

5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. W 

przypadku gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.  

6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumienia się z Wykonawcą za pomocą poczty 

elektronicznej lub strony internetowej. 
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7) Osobą uprawnioną do porozumienia się z Wykonawcami jest 

    Mariusz Marczak, tel. 24  356 14 06, faks. 24 356 14 00  

    w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Nowe Ostrowy. 

 

VIII. Wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 

Wykonawcy będą związani z ofertą przez okres 30 dni.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ                              

i przygotować ofertę wg załącznika nr 1 zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

Treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

2.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, czytelną i trwałą techniką. 

Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) 

uprawnioną (e)  do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby uprawnione”). Ewentualne 

poprawki w treści oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez Osoby 

uprawnione. 

3. Wykonawca w ofercie może zastrzec, że nie mogą być udostępnione informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy przedłożyć w ofercie zapakowane w 

oddzielny pakiet, oznaczony „tajemnica przedsiębiorstwa’’. 

4. Wykonawca wraz z formularzem oferty - załącznik Nr 1 składa: 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 

- wykaz zrealizowanych dostaw plus referencje – załącznik nr 4 

- dokumenty określone w rozdziale 6 specyfikacji 

5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno 

zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

7. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczącej zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio 

rozdział 11 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY’’ lub 

„WYCOFANIE OFERTY’’ 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego: 

    Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 

    w Sekretariacie – pok. nr 1. 

   do 19.09.2013 r.  do godz. 10
00

. 
Koperta powinna być oznaczona napisem:  

   „Dostawa do obiektów Gminy Nowe Ostrowy węgla kamiennego typu 31.2 - ekogroszek w  

     sezonie grzewczym 2013 – 2014” 

    Nie otwierać do dnia 19.09.2013 r.  do godz. 10
05

 
oraz z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy. 

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie protestu. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19.09.2013 r. o godzinie 10
05

 w siedzibie Zamawiającego. 

3. Otwarcie jest jawne. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione 

nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 

XII. Opis sposobu obliczania ceny. 

Wykonawca na formularzu oferty ( załącznik nr 1) określi wartość węgla kamiennego – ekogroszek 

stanowiącą sumę wartości ekogroszku, transportu z załadunkiem i rozładunkiem i podatku VAT. Cena 
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oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 

wyodrębnieniem podatku VAT. 

 

XIII. Opis kryteriów,  którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na 

podstawie następującego kryterium: 

    Cena = 100% 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. i zostanie przyjęta jako podstawa do badania 

pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg  wzoru: 

                                                Najniższa cena oferty  

          Kryterium cena    =      ---------------------------   x 100,0  

                                                 Cena badanej oferty 

2. Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane przez wszystkich członków Komisji 

Przetargowej dla każdego z kryterium oddzielnie, które następnie zostaną przemnożone przez wagi 

tych kryteriów. 

Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie końcową 

ocenę danej oferty. 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   

3. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryterium wyboru. 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę               

o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

2.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

        - nie dotyczy 

 

XVI. Istotne warunki umowy. 

Istotne warunki umowy zawiera projekt umowy – zał. nr 6 do siwz. 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy żeby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik Nr 6 do specyfikacji. 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane faksem lub drogą elektroniczną lub w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta lub nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

3. Zamawiający w zawiadomieniu o wyborze oferty określi termin i miejsce zawarcia umowy                       

w sprawie zamówienia publicznego. 
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4.  Zapłata za zamówioną i zrealizowaną dostawę nastąpi na podstawie faktur  w terminie 14 dni od 

wpływu faktury wystawionej na poszczególne jednostki:  

1) Szkoła Podstawowa w Ostrowach, 99-350 Ostrowy, 

    NIP 775-23-84-165 

2) Szkoła Podstawowa w Imielnie, 99-350 Ostrowy, 

    NIP 775-23-81-066 

3) Gminne Przedszkole w Ostrowach, 99-350 Ostrowy 

    NIP 775-23-87-962 

4) Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 

    NIP 775-24-06-168 

5. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, na zasadach określonych w Dziale VI – „Środki ochrony prawnej’’ 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

2. Zamawiający informuje, iż wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż 200.000 EURO. 

 

Załączniki: 

1) załącznik Nr 1 –  wzór formularza ofertowego  

2) załącznik Nr 2 -  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3) załącznik Nr 3 –  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

4) załącznik Nr 4 –  wykaz zrealizowanych zamówień  

5) załącznik Nr 5 -   informacja 

6) załącznik Nr 6 –  Projekt umowy 
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Załącznik nr 1 

do SIWZ 

.................................... 
 (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

OFERTA 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

  

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

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

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

telefon:.....................................  faks:......................................... 

e-mail: ………………………………..@.............................................................. 

Nr REGON: .......................................... Nr NIP: ................................................ 

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę: ………………………………………….. 

 

1.  Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z załadunkiem, 

transportem i rozładunkiem węgla kamiennego - typ 31.2 ekogroszek do obiektów Gminy Nowe 
Ostrowy sezonie grzewczym 2013/2014, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z wymogami zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

za cenę: 

 

Zakres 
Cena netto za 

1 tonę 
Ilość 

Wartość 

całkowita 

netto 

VAT 

….. % 

Wartość 

całkowita 

brutto 

Węgiel 

kamienny 

ekogroszek 

     

                        Ogólna wartość zamówienia:     

 

 

 

----  

 

2.  Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia  

     ……………………….. 2014 r. 

 

3. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / z udziałem podwykonawców * 

    a)  w części dotyczącej ……………………………………………….. 

    b)  w części dotyczącej ……………………………………………….. 
         (* - niepotrzebne skreślić) 

 

4. Osobą do kontaktów z Zamawiającym jest ............................................................. 

 

5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

właściwego przygotowania oferty. 

 

6. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 
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1 i 4 w/w ustawy oraz spełniamy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 

zgodnie ze złożonym oświadczeniem. 

7. Oświadczamy, że w pełni akceptujemy treść wzoru umowy oraz w przypadku wyboru naszej oferty 

na realizację zamówienia wyrażamy zgodę na zawarcie tej umowy. 

8.  Ofertę niniejszą składamy na …… kolejno ponumerowanych kartkach. 

 

9.  Do oferty załączamy:  

 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................. 

 

 

 

 

…………......................                                 .......................................... 
      (miejscowość i data)               ( podpis Wykonawcy) 
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     Załącznik nr 2 
do SIWZ 

 

 

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

      (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tj. dotyczące: 

 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  

 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

.............................................      ....................................................... 
          (Miejscowość i data)                                                           (Podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

do SIWZ 

 

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

       (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE  
 

Oświadczam/y, że: 

 

Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Jednocześnie oświadczamy, że jestem/ jesteśmy świadomy/ świadomi 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 
Art. 24 ust.1 - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub 

zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej 

wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, 

które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 

publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 

wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od 

niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 

wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

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 przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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 

przeciwko środowisku, 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 przeciwko środowisku, 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 przeciwko środowisku, 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 przeciwko środowisku, 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; 
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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 przeciwko środowisku, 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 zamówienia na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) 

– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-

akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza 

lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 

roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:  

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z 

wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, 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; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, 

o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.
5)

), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 

do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 
 

 

.............................................      ....................................................... 
          (Miejscowość i data)                                         (Podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

                                                        GMINA NOWE OSTROWY Strona 14 

 

Załącznik nr 4 

do SIWZ 

 

 

------------------------------------------  
      (pieczęć firmowa Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

Wykaz 

zrealizowanych, w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum 3 dostaw węgla 

kamiennego - ekogroszek odpowiadającym swoim rodzajem i wielkością przedmiotowi 

zamówienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz przedstawienie referencji 

dotyczących tych dostaw. 

 

 

 

Lp. 
Przedmiot i zakres 

zamówienia 

Termin 

wykonania 

(miesiąc i rok ) 

Wartość 

zamówienia 
Zleceniodawca 

 

1. 

 

    

 

2. 

 

    

 

3. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ……………………………………... 
                                                                                                                        (Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 5 

do SIWZ 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp / 

 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

 

Niniejszym oświadczam, iż: 

a) nie należę do grupy kapitałowej* 

b) należę do tej samej grupy kapitałowej tj.: ……………………………………………..  

 

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:  

Lp. Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej 

  

  

  

  

  

 

 (*) Niepotrzebne skreślić 

 

 

.............................................                          ....................................................... 
           (Miejscowość i data)                                                                               (podpis upoważnionego 

                                                                                                                                                przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

do SIWZ 

UMOWA Nr – ……..      /projekt/ 

 

zawarta w dniu ………………………….2013 r. 

        pomiędzy:  

Gminą Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:      

Wójta Gminy - ………………………………………………………., 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ………………………………………………… 

a firmą:  

             ………………………………………………………………………………………… 

             ………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

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

                                 zwaną dalej „Wykonawcą’’ 

została zawarta umowa następującej treści:  

§ 1. 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.10 ust.1 oraz 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, 

poz.759 z późn.zm.). 

§ 2. 
1.Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz złożoną ofertą, do dostarczenia Zamawiającemu węgiel kamienny typ 31.2 – 

ekogroszek o parametrach: 

- wartość opałowa (Qir) min. 24 MJ/kg 

- granulacja (uziarnienie): 8 - 25 mm 

- zawartość popiołu części niepalnych poniżej 10 % 

- zawartość siarki poniżej 0,6 % 

- wilgotność poniżej 13% 

do obiektów Gminy Nowe Ostrowy w sezonie grzewczym 2013/2014.  

2. Dostawa węgla kamiennego-ekogroszek odbywać się będzie do: 

   1) Szkół: Podstawowej i Gminazjum w msc. Ostrowy w ilości: ok. 120 ton, 

   2) Szkoły Podstawowej w msc. Imielno w ilości: ok. 60 ton, 

   3) budynek komunalny w msc. Wołodrza 7 w ilości: ok. 40 ton. 

   4) Świetlicy Środowiskowej i Gminnego Przedszkola w msc. Ostrowy w ilości: ok. 30 ton, 

   Łączna planowana ilość: 250 ton. 

   Jednostkowe dostawy będą wielkości 5 - 10 ton. 

3. Dostawy węgla kamiennego - ekogroszek przez Wykonawcę odbywać się będą sukcesywnie po 

telefonicznym złożeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania na dany okres z dokładnym 

określeniem ilości i terminu dostawy.  

§ 3. 
1. Cenę oferty ustala się na podstawie ceny producenta plus marże wraz z transportem na wyznaczone 

miejsce przez Zamawiającego i rozładunkiem z podatkiem VAT. 

2. W przypadku dostarczenia materiału opałowego o parametrach innych niż w ofercie, Wykonawca 

dostarczy bezpłatnie materiał opałowy o parametrach jak w ofercie w ilości odpowiadającej ilości 

materiału opałowego o złych parametrach. 

3. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające parametry dostarczonego opału wydane przez 

kopalnię, z której pochodzi. 

§ 4. 
1.Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za dostawy węgla kamiennego – ekogroszek zgodnie z 

złożoną ofertą: 

- cena netto 1 tony: …………………… zł                    
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– podatek VAT 23%: ………………… zł                                                                     

– cena brutto 1 tony: …………………. zł 

Ceny za łączną ilość ………… ton: 

netto:……………………………… zł 

           (słownie: ………………………………………………………………………………. zł.) 

podatek 23%: …………………… zł 

brutto: ……………………………… zł  

           (słownie: ………………………………………………………………………………. zł.) 

2. Dostawca gwarantuje stałość ceny na węgiel kamienny - ekogroszek ustalonej w § 4.1 , która będzie 

obowiązywała w okresie trwania umowy. 

3. Cena, o której mowa w ust.1 może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny przez producenta opału 

dostarczanego Zamawiającemu, po pisemnym potwierdzeniu przez producenta takiej zmiany, na 

podstawie przedstawionych Zamawiającemu faktur wystawionych Wykonawcy przez producenta. 

Zmiana ceny następować będzie wg wskaźnika procentowego zmiany ceny u producenta. 

4. Zmiana ceny wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.  

§ 5. 
1. Określone przez Zamawiającego ilości są wartościami prognozowanymi i nie mogą stanowić 

podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej 

odpłatności z tytułu świadczenia dostawy. 

2. Wynagrodzenie za dodatkowe zamówienie, będzie ustalone na podstawie ilości faktycznie 

dostarczonego opału oraz ceny ustalonej w § 4.1 niniejszej umowy. 

§ 6. 

Zapłata za zamówioną i zrealizowaną dostawę nastąpi na podstawie faktur w terminie 14 dni licząc od 

daty wpływu faktury wystawionej na poszczególne jednostki:  

    1) Szkoła Podstawowa w Ostrowach, 99-350 Ostrowy, 

    NIP 775-23-84-165 

    2) Szkoła Podstawowa w Imielnie, 99-350 Ostrowy, 

    NIP 775-23-81-066 

    3) Gminne Przedszkole w Ostrowach, 99-350 Ostrowy 

    NIP 775-23-87-962 

    4) Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 

    NIP 775-24-06-168 

2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Dostawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na 

fakturze.  

§ 7. 
Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia.  

§ 8. 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 

umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 5 % wartości umownej opału, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,5 % wartości umownej za nie dostarczenie opału w terminie za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki licząc od trzeciego dnia. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

§ 9. 
1. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

2. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  z tytułu wykonania 

części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
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§ 10. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 

c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

§ 11. 
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania 

nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 12. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości i ilości poszczególnych partii opału na koszt 

Wykonawcy.  

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności wykonania badania jakości dostarczonego 

materiału opałowego i wyznaczy termin i miejsce, w którym pobrana zostanie i dostarczona do 

laboratorium próba materiału opałowego. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie i 

miejscu rozumie się jako przyzwolenie na pobranie próby bez udziału Wykonawcy. 

Pobierane próbki będą przekazywane do zbadania przez Zamawiającego do laboratorium 

świadczącego usługi w przedmiotowym zakresie. 

Sprawdzenie ilości dostarczonego opału będzie dokonywane przy udziale stron, na wadze wskazanej 

przez Zamawiającego.  

§ 13. 
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.  

§ 14. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

§ 15. 
Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla 

Zamawiającego. 

§ 16. 

Integralną część niniejszej umowy stanowi złożony przez Wykonawcę formularz ofertowy. 

 

       WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY  

 

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

 


