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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa węgla kamiennego niesort na sezon grzewczy 2018/2019

Informacje ogólne:
Zamawiający:
Nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ostródzie,
Adres: 14-100 Ostróda, ul. Piłsudskiego 21,
NIP 741-000-37-28, REGON 510191956, KRS 0000129011,
Kapitał zakładowy 3.319.200,00, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
I. Instrukcja dla wykonawców:
1. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich materiałów wchodzących w
skład niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanych dalej SIWZ.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem
w postępowaniu.

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie art. 138a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu
niesort Kod CPV 09111210-5
o parametrach:
- wartość opałowa
powyżej
23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu
do
14 %
- zawartość siarki
do
0,8 %
- wilgotność
do
14 %
- granulacja
0-300mm
- części lotne
powyżej
28
i procentowej zawartości sortymentów:
miał granulacja 0 – 20
do 45 %
groszek granulacja 8 – 31,5
min 10 %
orzech granulacja 25 – 80
min 30 %
gruby granulacja 40 – 300
min 15 %
2. Zakres zamówienia - Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości
4000 Mg na sezon grzewczy 2018/2019 loco skład opału Kotłownia Rejonowa w Ostródzie
ul. Demokracji 5.

3. Termin realizacji zamówienia
1). Terminy i harmonogram dostaw:
Terminy:
od 01 06.2018 r.
do 31.09.2018 r.
Harmonogram dostaw:
miesiąc
rok
wielkość dostawy
- czerwiec
2018
500 Mg
- lipiec
2018
1500 Mg
- sierpień
2018
1000 Mg
- wrzesień
2018
1000 Mg
Razem:
4000 Mg
2). Miejsce dostawy: Skład opału Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. w Ostródzie ul. Demokracji 5.
3). Czas dostawy: Tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku
od godz. 700 do godz. 1430.
4). Rozliczenie ilościowe dostawy odbywać się będzie na podstawie
zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów przeprowadzanych na zalegalizowanej
wadze samochodowej znajdującej się na składzie opału.
5). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy
węgla w granicach +- 20 % w zależności od potrzeb.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
Spełniają warunki:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. Złożą oświadczenie, że:
a) Wykonawca zapoznał się z treścią SIWZ i przyjmuje ją bez zastrzeżeń oraz, że
otrzymał wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,
b) w przypadku wyboru oferty podpisze umowę, której wzór załączono do SIWZ w
terminie i czasie wskazanym przez Zamawiającego,
c) nie zachodzi żadna okoliczność powodująca wykluczenie Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie punktu 1,
d) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
e) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
f) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
g) dotyczące wartości rocznej dostaw węgla kamiennego
w trzech ostatnich latach tj. 2015, 2016, 2017,
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na
podstawie dokumentów i oświadczeń, jakich żąda od Wykonawców w Rozdziale V SIWZ, stosując
formułę „spełnia” – „nie spełnia”.

V.
WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW,
JAKIE
MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego Załącznik Nr 2 do
SIWZ.
3. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych i podejmowania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym
dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie
wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu do składania ofert.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5, 6 i 7 składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
d) oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 Ustawy, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat minimum 2 zamówień na dostawę węgla
kamiennego, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia.
Wykaz powinien zawierać wartość zamówienia, daty ich realizacji, miejsce wraz z
dołączonymi dokumentami potwierdzającymi, że w/w przedmiot zamówienia został
wykonany należycie.
10. Kopię bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r. i sprawozdanie F-01 za 2017 r.,
11. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
12. Podpisany Projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.
13. Oświadczenie zawierające wszystkie pozostałe zagadnienia ujęte w ust. 2 w Rozdziale IV
niniejszej SIWZ.
14. Dowód wniesienia wadium.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
PORUZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą formy elektronicznej.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań i
udzielone odpowiedzi bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający prześle wszystkim
Wykonawcom, którym na ich wniosek przesłano SIWZ pozostali wykonawcy mogą pobrać
wyjaśnienie ze strony internetowej Zamawiającego.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić treść SIWZ.
6. Wszelkie uzupełnienia i zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców
wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. O
przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach
zmian wynikających ze zmiany SIWZ, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym
przekazano SIWZ. Pozostali, którzy pobrali SIWZ z internetu uzyskają informację na stronie
internetowej, na której została zawarta SIWZ wraz z załącznikami. Wszelkie prawa i
zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
8. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:
- Janusz Mazur, tel. 89-670-92-42
- Jacek Kordalewski, tel. 89-670-92-33
od poniedziałku do piątku, w godz. 700 do 1400.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia 10.04.2018
1150 w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
2.

roku do godziny

Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Spółka z o.o. w Ostródzie ul. M. Piłsudskiego 21 w BANKU MILLENNIUM nr 93
1160 2202 0000 00006194 1584 z dopiskiem – Wadium na przetarg – „Dostawa węgla
kamiennego niesort”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na

konto Zamawiającego.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 roku, Nr 42, poz. 275).
3. Do oferty należy dołączyć dowód przelewu, bądź kopię dokumentu w przypadku innej niż
pieniężna formy wadium.

4. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie przeniesione za zgodą Wykonawcy w części lub całości,
w dniu podpisania umowy na rachunek depozytowy jako zabezpieczenie należytego wykonania
umowy. Nie wykorzystana część wadium zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1 i 2
Ustawy.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych, zapisanych stronach
opatrzonych podpisem (parafką),w kolejności zgodnej z treścią załączonych formularzy do
SIWZ, należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, w tym wewnętrznej opatrzonej
danymi Wykonawcy, zewnętrznej nieprzezroczystej, zaadresowanej - Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie ul. M Piłsudskiego 21, 14 – 100 Ostróda i opatrzonej
napisem: Oferta na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego niesort”.

2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane, datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w osobnej teczce z dopiskiem
„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 roku, Nr
153, poz. 1503 ze zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu ww. ustawy (informacji ujawnionych do wiadomości publicznej; wiadomości, które
nie posiadają wartości gospodarczej) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone według takich samych wymagań jak
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „Zmiana lub Wycofanie”. Koperty
oznaczone napisem „Wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty
wewnętrzne nie będą otwierane.
5. Dokumenty winny być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. Wszelkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone
na język polski.

X.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
14-100 Ostróda ul. M. Piłsudskiego 21, nie później niż do dnia 10.04.2018 r. do godz. 11.50
osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 10.04.2018r. o godz. 12:00 w siedzibie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 14-100 Ostróda ul. M. Piłsudskiego
21.
3. Otwarcia ofert dokonuje się publicznie w obecności Wykonawców.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek
Zamawiający prześle mu informacje, które były podane podczas otwarcia ofert .
5. Wykonawcom nie wysyła się zaproszeń ani zawiadomień dotyczących udziału w akcie otwarcia
ofert.
6. W trakcie poufnego badania ofert nastąpi sprawdzenie kompletności dokumentów przetargowych,
wymaganych w SIWZ.
7. W przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy Zamawiający zobowiązany jest odrzucić
ofertę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego Wykonawcy w celu
udzielenia w określonym terminie dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty oraz
elementów mających wpływ na wysokość ceny. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez Wykonawcę
lub dokonania przez Zamawiającego ich ocena wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdzającymi, że oferta zawiera rażąco niską cenę, skutkuje odrzuceniem oferty.
9. Wszelkie żądane przez komisję przetargową wyjaśnienia powinny być udzielone na piśmie.
10. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
Podana w ofercie cena musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji
niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu loco Skład opału Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostródzie ul. Demokracji 5, dla następujących terminów
płatności:
- I rata
za 500 ton
do 31.10.2018 r.
- II rata
za 1500 ton
do 30.11.2018 r.
- III rata
za 1000 ton
do 31.12.2018 r.
- IV rata za 1000 ton
do 31.01.2019 r.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie będą podlegały odrzuceniu.
2. Oferty zostaną ocenione na podstawie kryterium - cena 100%, wg następującego wzoru:
cena najniższa
Cena brutto = ----------------------- x 100% x100pkt
cena badana

3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą liczbę punków w
wyniku przeprowadzonej oceny ofert
4. Wykonawca, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do
realizacji zamówienia.

5. Do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wyśle odrębne pismo
określające termin i miejsce zawarcia umowy.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, Zamawiający może zawrzeć umowę przed
upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
została złożona Tylka jedna oferta.

3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została
wybrana, Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 roku, Nr 42 poz. 275).
3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego,
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego w
BANKU MILLENNIUM nr 93 1160 2202 0000 00006194 1584.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY.
1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy,
stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy podczas jej realizacji w sytuacji
nagłych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na cenę przedmiotu zamówienia, których
strony umowy nie były w stanie przewidzieć przy jej podpisywaniu.

XVI. OFERTY WARIANTOWE, OFERTY CZĘŚCIOWE, ZAMÓWIENIA
UZUPEŁNIAJĄCE.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67
Ustawy.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM
A
WYKONAWCĄ.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zamówienia w walutach obcych.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Niniejsza SIWZ stanowi
Załącznik Nr 1 –
Załącznik Nr 2 –
Załącznik Nr 3 –

całość z następującymi załącznikami:
Formularz ofertowy,
Oświadczenia,
Projekt umowy.

Załącznik Nr 1
do SIWZ z dnia 07.03.2018 r.

„Formularz ofertowy”
..................................................................
..................................................................
..................................................................
/pełna nazwa i dokładny adres Oferenta/

OFERTA OSTATECZNA
NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO NIESORT NA SEZON GRZEWCZY 2017/2018
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Spółka z o.o. w Ostródzie
ul. M. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na ,,Dostawę węgla kamiennego niesort” oferujemy
wykonanie dostaw węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08 sortymentu niesort, będącego
przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia, w ilości ……… za
cenę:
netto
................................
zł/Mg
+
.................
%VAT=
cena
brutto
................................ zł (brutto)
(słownie .......................................................................................................... złotych/Mg).
Wartość netto ………………………..
Podatek VAT ……………….
Wartość brutto ……………., przy założeniu, iż wartość brutto zawiera koszt transportu węgla do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
rozpoczęcie 01.06. 2018 r.
zakończenie 31.09. 2018 r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni.
4. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej
zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy o zaproponowanej treści, miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, podanym w zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy.
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione
przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy o równowartości 10 % wartości brutto zamówienia, tj:
..............................zł /słownie............................................................................złotych /,
dla węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08 sortymentu niesort w pełnej wysokości przed
podpisaniem umowy. Jednocześnie wyrażamy zgodę na zaliczenie przez Zamawiającego
wpłaconego przez nas wadium na poczet zabezpieczenia.
----------------------------------------------podpis uprawnionej osoby

6. Do niniejszej oferty załączono:
1) Oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ;

2) Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych i podejmowania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym
dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie
wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej,
4) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;
5) Zaświadczenie z ZUS;
6) Informację z banku prowadzącego rachunek rozliczeniowy;
7) Informację z Krajowego Rejestru Karnego dla wszystkich członków Zarządu;
8) Kopię bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r. i sprawozdanie F-01 za 2017 r.;
9) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw węgla kamiennego z podaniem ich
wielkości, dat wykonania i odbiorców;
7. Oferta została złożona na ...... ponumerowanych stronach.

-------------------------------------------------------Podpis uprawnionej osoby

Miejscowość ...............................................

Załącznik Nr 2
do SIWZ z dnia 07.03.2018 r.

data .................................

OŚWIADCZENIA

L.p.
1
2

Oświadczenia Wykonawcy, że:
Zapoznał się z warunkami zamówienia i
przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Jest uprawniony do występowania w obrocie
prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.

3

W przypadku wyboru oferty podpisze umowę,
której wzór załączono do SIWZ w terminie
i czasie wskazanym przez Zamawiającego,

4

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Posiada uprawnienia niezbędne do
wykonywania określonych prac lub czynności
wymienionych w zamówieniu, jeśli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
Wartość roczna dostaw węgla kamiennego
w trzech ostatnich latach tj. 2015, 2016, 2017,

5

6

7

..................................., dnia ...........................

Podpis ...............................................................
(uprawnionej osoby)

Załącznik Nr 3
do SIWZ z dnia 07.03.2018 r.

Podpis uprawnionej Data
osoby

,,Projekt”
U M O W A NR ...........
Zawarta w dniu ................................. w Ostródzie, pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostródzie; 14-100 Ostróda ul. M. Piłsudskiego 21,
Kapitał zakładowy 2.852.000-, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w
Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS – 0000129011,posiadającym nr NIP 741000-37-28, Regon 510191956
reprezentowanym przez:
1. Prezesa Zarządu
– Jacka Kordalewskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a........................................................................................................................................
...........
..........................................................................................................................................
..........
zwanym dalej „Wykonawcą ”, reprezentowanym przez:
1.
..........................................................................................................................................
.......
2
..........................................................................................................................................
......
o treści następującej:
§ 1.
Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy są dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort,
loco skład opału w Ostródzie ul. Demokracji 5.
§2
1. Terminy i wielkości dostaw.
Termin wykonania zlecenia:
- rozpoczęcie
01.06.2018 r.
- zakończenie
31.09.2018 r.
2. Wielkości i terminy dostaw.
Zgodnie z harmonogramem:
miesiąc
rok
- czerwiec
2018
- lipiec
2018
- sierpień
2018
- wrzesień
2018
Razem:

-

wielkość dostawy
500 Mg
1500 Mg
1000 Mg
1000 Mg
4000 Mg

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach +- 20 %
w zależności od potrzeb.

§ 3.
Obowiązki stron.
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
terminowych dostaw węgla kamiennego, loco skład opału w Ostródzie, ul. Demokracji 5,
w ilościach i terminach zgodnych z harmonogramem ustalonym w § 2 umowy
przeniesienie na Zamawiającego prawa własności dostarczanego węgla kamiennego,
dostarczenie do każdej faktury certyfikatu jakościowego dostarczanego węgla
kamiennego. Brak certyfikatu spowoduje wstrzymanie zapłaty faktury.
- dostaw węgla kamiennego na skład opału Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w dni
robocze (od poniedziałku do piątku), od godz. 700 do godz. 1430.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
- odbioru dostarczanego węgla kamiennego w uzgodnionych ilościach i terminach,

-

terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostarczony przez Wykonawcę węgiel
kamienny.
3. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności
w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych
w umowie.

§4
Parametry węgla.
Ustala się następujące parametry dostarczanego węgla typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu
niesort, o parametrach:
- wartość opałowa
powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu do 14 %
- zawartość siarki
do 0,8%
- wilgotność
do 14 %
- granulacja
0-300mm
- części lotne
powyżej 28
i procentowej zawartości sortymentów:
miał granulacja 0 – 20
do 45 %
groszek granulacja 8 – 31,5
min 10 %
orzech granulacja 25 – 80
min 30 %
gruby granulacja 40 – 300
min 15 %
§5
Cena węgla kamiennego.
1. Dla wyszczególnionych w § 2 dostaw, zgodnych z parametrami podanymi w § 4
i terminu płatności 60 dni od daty wystawienia faktury, strony ustaliły:
Cenę netto węgla kamiennego wraz z dostawą klasy 23/14/08 sortymentu niesort będącego
przedmiotem zamówienia, dla dostaw na sezon grzewczy 2018/2019 w wysokości:
................................ zł/Mg + ................. %VAT= ..................................... zł /Mg (cena
brutto),
(słownie ...................................................................................................... złotych/Mg),
2. Podana cena obowiązuje loco skład opału ul. Demokracji 5 w Ostródzie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy podczas jej realizacji w sytuacji
nagłych, nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na cenę węgla kamiennego bądź jego
dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego których strony nie były w stanie
przewidzieć przy jej podpisywaniu.
4. W przypadku niedotrzymania terminów dostaw ustalonych w harmonogramie § 2 ust. 2,
Zamawiający będzie uprawniony do zakupu węgla u innego dostawcy, a ewentualną różnicą
ceny obciąży Wykonawcę.
§6
Zapłata.
1. Podstawą zapłaty za dostarczony węgiel kamienny Zamawiającemu, będzie faktura
wystawiona przez Wykonawcę.
2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę oddzielnie za każdą miesięczną zrealizowaną dostawę
węgla kamiennego. Faktura winna określać tonaż oraz deklarowane parametry jakościowe
(wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość siarki, wilgotność), dla danej dostawy
według obowiązujących norm określających klasę węgla.
3. Faktury będą obejmowały miesięczne dostawy.
4. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego KUPUJĄCEGO na rachunek wskazany
przez SPRZEDAJĄCEGO w następujących terminach:
od września 2017 r. w czterech miesięcznych ratach:
- I rata za 500 ton
do 31.10.2018 r.
- II rata za 1500 ton
do 30.11.2018 r.
- III rata za 1000 ton
do 31.12.2018 r.
- IV rata za 500 ton
do 31.01.2019 r.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

§7
Zasady i tryb rozliczeń jakościowych węgla i certyfikatu jakości

węgla kamiennego dostarczonego przez Wykonawcę.
1. Strony rozliczają jakość każdej partii dostarczonego węgla kamiennego na podstawie
badań pobranych próbek przez laboratorium Zamawiającego do każdej partii. Partia rozumiana
jest jako ilość węgla dostarczona jednego dnia.
2. W przypadku rozbieżności wyników badań Zamawiającego, a certyfikatem jakości
Wykonawcy, Zamawiający wykonuje badanie dodatkowe zlecając je niezależnej firmie.
To badanie będzie stanowiło postawę do rozliczeń jakościowych. Koszt badania pokrywa
Wykonawca, w przypadku gdy badanie wykaże niezgodność dostarczonej próbki
węgla kamiennego z deklarowaną jakością (certyfikatem).
3. Ustala się graniczny 14 dniowy termin składania reklamacji licząc od dnia dostawy.
4. Strony rozliczają parametry dostarczanego i odebranego węgla kamiennego na podstawie:
a) certyfikatu jakości, o ile potwierdziły go badania w laboratorium Zamawiającego,
b) według niezależnego badania, o ile wystąpią różnice pomiędzy certyfikatem jakości
dostarczonym przez Wykonawcę, a badaniem laboratoryjnym Zamawiającego,
c) ustala się, że parametrom węgla kamiennego klasy 23/14/08.
odpowiadają graniczne przedziały:
- kaloryczność
23 000 kJ/kg
do
23 999 kJ/kg
- popiół
13,1 %
do
14 %
- siarka
0,7%
do
0,8 %
- wilgotność --do
14 %
d) zawyżenie kaloryczności lub zaniżenie zawartości popiołu, siarki i wilgotności, nie
powoduje zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy i nie ma wpływu na zmianę
ceny,
e) zaniżenie kaloryczności o 500 kJ/kg powoduje zmniejszenie ceny netto o 5 zł/tonę za
każde rozpoczęte 500 kJ/kg.,
f) zawyżenie zawartości popiołu o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 3 zł/tonę za każdy
procent przekroczenia,
g) zawyżenie zawartości siarki o 0,1 % powoduje zmniejszenie ceny o 3 zł/tonę za każdą
dziesiątą część procentu przekroczenia,
h) zawyżenie zawartości wilgotności o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 2,5 zł/tonę za
każdy procent przekroczenia,
i) strony ustalają dopuszczalne parametry techniczne węgla kamiennego niesort klasy
23/14/08:
- wartość opałowa min.
23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu max.
14 %
- zawartość siarki max.
0,8 %
- wilgotność max.
14 %
i procentową zawartości sortymentów:
miał granulacja 0 – 20
do 45 %
groszek granulacja 8 – 31,5
min 10 %
orzech granulacja 25 – 80
min 30 %
gruby granulacja 40 – 300
min 15 %
j) w przypadku znacznego przekroczenia parametrów dopuszczalnych określonych w p-kcie "i"
Wykonawca własnym staraniem odbierze reklamowany węgiel i zrezygnuje z zapłaty.
Ponadto Zamawiający może rozwiązać natychmiast umowę z winy Wykonawcy.
§8
Zasady rozliczeń ilościowych.
1. Postawą do rozliczeń ilościowych jest waga używana w składzie opału Zamawiającego.
2. Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy udostępni aktualne dokumenty z legalizacji
wagi używanej przez Zamawiającego.
§9
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 10% wartości brutto zamówienia dla dostaw węgla kamiennego niesort klasy 23/14/08
na sezon grzewczy 2018/2019 ................... zł /słownie ..................................................... zł/.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości jak ust. 1, zostanie
zwrócone w ciągu 30 dni od daty ostatniej dostawy.
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca oraz rozwiązanie
umowy z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt j umowy
w wysokości: 10 % wartości netto całości zamówienia.

b) opóźnienia w realizacji dostaw w wysokości: 0,1 % wartości netto dostawy za każdy dzień
zwłoki w stosunku do terminu wykonania harmonogramu, zgodnie z § 2 ust. 2 umowy.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu
Cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
§ 11
Czas obowiązywania umowy.
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.01.2019r.
§ 12
Zmiany umowy.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
jej nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w sytuacji określonej w §5
ust. 3 niniejszej umowy.
§ 13
Postanowienia końcowe.
1. Strony ustalają, że w sprawach spornych właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy
według siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
3. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca:

Zamawiający:

