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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

dla zamówienia o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia niższe j od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8  Pzp 

w trybie przetargu nieograniczonego (art.10, ust.1 oraz art. 39 – 46 Pzp) pn. 

 

 

„Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości  70,7 tony  
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I. Zamawiający: 

 
1. Zespół Szkól w Pęczniewie  
2. Adres: ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew  
3. REGON: 731583702 
4. Internet: www.e-peczniew.pl  
5. e-mail: zs_peczniew@op.pl 
6. Numer telefonu: (043)678-15-22, fax: (043)678-15-22 

II. Informacje ogólne: 
1.Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie 

ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.)  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z procedurą przewidzianą 
dla zamówień, których wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

2.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 Pzp. i 
art. 39 - 46 ww. ustawy). 

3.Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
4.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 
 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
Zamawiający  nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
Zamawiający nie dopuszcza  powierzenia wykonania   części   zamówienia  
podwykonawcom. 

III. Przedmiot zamówienia: 
1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa opału w postaci brykietu 
drzewnego o następujących parametrach :  

a)surowiec – odpady  drzewne  (trociny, wióry, zrębki), 
b)kształt – walec o średnicy do 80 mm, 
c)wilgotność – do 12% 
d)wartość opałowa – min 18   MJ/kg  

2. Zamówienie obejmuje dostawę brykietu do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie,  
   ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew  w ilości  70,7 tony. 

3. Każdorazowa dostawa ma następować po wcześniejszym uzgodnieniu terminów oraz 
miejsca dostawy i ilości z Zamawiającym. Dostawy powinny się odbywać w dni 
robocze od godziny 700 do godziny 1500. 

4.   Koszt transportu i ręcznego rozładunku każdej dostawy ponosi Wykonawca. 
5.   Brykiet ma być dostarczany w opakowaniach 25 do 35 kg. 
6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w ilości  
    do 10 % ogólnej wielkości zamówienia..  
      

IV. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2012r. do 15.05.2012r. 

 



 3

V. Warunki wymagane od Wykonawców: 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki zawarte 

w art. 22  dotyczące: 
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; 

e.  Oferujący opał dopuszczony do spalania oraz spełniający parametry wymagane 
przez Zamawiającego ( świadectwa, atesty, certyfikaty, badania laboratoryjne ). 

f.    Spełniający pozostałe warunki w niniejszej SIWZ.  
2. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów 

określonych w ustawie i SIWZ w zakresie kompletności oferty według formuły 
spełnia/niespełna. 

Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez zamawiającego od Wykonawcy, 
wskazanych w  dziale  VI  „Wykaz dokumentów…” po bezskutecznym wezwaniu do 
uzupełnienia stanowić będzie podstawę do wykluczenia Wykonawcy z ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego i odrzucenia oferty. 

VI.  Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.. 
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty 
wraz z oświadczeniami w trybie art.22 oraz art.24 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
należy dołączyć : 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
2) poświadczoną kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

3) poświadczoną kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  — 
wystawionego nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, 
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6)  w celu potwierdzenia, iż opał - oferowany brykiet drzewny dopuszczony jest do 
spalania i spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca żąda 
stosownych świadectw, atestów  lub certyfikatów ( jako załącznik do oferty ).   

 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób  uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami : 

      1. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z 
  Wykonawcami: 

-  Jarosław Zięba – Dyrektor Zespołu Szkół w Pęczniewie, tel. (043)678-15-22,     
    tel. kom.  600 164 779 
 -  godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 930 - 1300 

       2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące otrzymanej 
SIWZ. 

1. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o 
wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do zamawiającego nie później niż 2 dni przed terminem 
składania ofert. 

2. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, 
którzy pobrali SIWZ od zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania oraz zostanie 
umieszczona na stronie internetowej. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie 
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane 
uzupełnienia lub zmiany staną się częścią SIWZ i zostaną przekazane wszystkim 
Wykonawcom i będą dla nich wiążące. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów 
oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. 

4. W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach 
zmian wprowadzonych w SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert. Przedłużenie terminu składania ofert jest dopuszczalne tylko przed jego 
upływem i Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym wszystkich 
Wykonawców,  którzy otrzymali SIWZ. 

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
VIII. Zamawiaj ący nie przewiduje wnoszenia vadium. 

IX. Termin zwi ązania  ofertą:  
1. Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty. 
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem związania ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XI.  Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku 
polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, 
techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci 
elektronicznej. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 
bez modyfikacji jego formy przez Wykonawcę. Dotyczy to również załączników do 
oferty, których formularze wykonał Zamawiający. 
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3. Przygotowany  przez  Wykonawcę Projekt  umowy stanowiący załącznik  nr  5 do 
SIWZ  winien  być  parafowany na każdej stronie. 

4. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami działu  VI SIWZ. 

5. Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo 
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli 
przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a 
zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia 
publicznego. 

7. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany 
powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.  Powiadomienie musi być 
złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem 
ZMIANA/WYCOFANIE. 

      8.  Ofertę należy umieścić w dwóch nieprzezroczystych, zaklejonych  kopertach. Kopertę 
zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru: 
„Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu 
Szkół w Pęczniewie. ul. Główna 17,99- 235 Pęczniew -  nie otwierać przed godz. 1200   
dnia 16 grudnia 2011r. 
Koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej 
powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać w przypadku 
stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu. 
 

9. Nie oznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
10. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł 
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym 
uczestnikom postępowania. 

 
11. Zamawiający wzywa Wykonawców do ewentualnego złożenia „zastrzeżenia" o 

ograniczeniu dostępu do informacji zawartych w ofercie. 
 

     12. W przypadku ofert składanych wspólnie przez więcej niż jeden podmiot , dokumenty 
winny spełniać następujące dodatkowe wymagania : 

a)    dla spółek cywilnych: 

• wypełniony formularz oferty podpisany przez wszystkich wspólników, ew. przez 
pełnomocnika ( jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z umowy spółki - załączyć 
jednorazowe pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wspólników); 

• umowa spółki cywilnej 

• oświadczenie wszystkich wspólników o ich solidarnej odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia ( art.366-378 KC ); 

• dowody kwalifikacji i potencjału osobowego oferenta wystawione dla spółki lub 

• poszczególnych wspólników ( wtedy będą rozpatrywane łącznie); 
• wszystkie wskazane w dziale  VI SIWZ dokumenty dla każdego wspólnika oddzielnie; 
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b) dla konsorcjów: 

• wypełniony formularz oferty podpisany przez lidera konsorcjum; 
 

• umowa konsorcjum określająca zakres obowiązków jego członków przy realizacji 
zamówienia, ze wskazaniem ustanowionego pełnomocnika, który będzie 
reprezentował konsorcjum wobec Zamawiającego, sposób reprezentacji, czas 
trwania i sposób rozwiązania konsorcjum; 

• oświadczenie wszystkich członków konsorcjum o ich solidarnej odpowiedzialności 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia ( art. 366-378 KC) 

• dowody kwalifikacji i potencjału osobowego oferenta wystawione dla 
poszczególnych członków konsorcjum odpowiednio do zakresu ich obowiązków 
wynikających z umowy konsorcjum; 

• wszystkie wskazane w  dziale  VI SIWZ   dokumenty dla każdego członka 
konsorcjum oddzielnie; 

13. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, składa 
odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 
b) nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego 

upadłości. 
 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje  się 
dokumentów ww., zastąpić je należy dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem  sądowym,  administracyjnym albo  organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym dostawca lub  wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 

         Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. 
Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez polskie placówki konsularne. 

XI. Miejsce i termin składania  i otwarcia  ofert: 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Zespole Szkól w Pęczniewie, ul. 

Główna 15, 99-235 Pęczniew, Gabinet Dyrektora do godz. 1200 do dnia 16 grudnia 
2011 r. Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert 
zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Zespole Szkól w Pęczniewie, 
ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew  16 grudnia 2011 roku, o godz. 1215. 

     3. Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych Wykonawców lub osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podczas otwarcia ofert zamawiający 
poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen ofert,  terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w 
ofercie. 

   4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

  5. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek, 
       Zamawiający przekaże informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że wystąpiła 
jedna z przyczyn wymienionych w art. 89, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
1. Cena powinna być podana: 

a. cyfrowo i słownie w złotych polskich, 

b. zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto w tym podatek VAT 
według stawki obowiązującej od 1.01.2011 r.. 

2. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej. Wykonawca 
jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonanie przez Zamawiającego 
poprawienia omyłki rachunkowej. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę 
na poprawienie omyłki jego oferta zostanie odrzucona. 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie 
można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

XIII. Opis kryterium wyboru oferty oraz ich znaczenie: 
 

 Kryterium - Cena oferty - waga 100% (od 1 do 100 pkt) 
Obliczana będzie ilość punktów według wzoru: 

P1=(Cmin /C) x W1 
Gdzie: 
P1 - ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty, 

Cmin - cena brutto najtańszej oferty, 
C - cena brutto rozpatrywanej oferty, 

        W1 - waga kryterium - cena oferty (W1 = 100). 
 
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
        w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego : 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

 

• wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę, 
siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 
wyboru, a także nazwy, 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. 
Informację z ww. danymi Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

• Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

• Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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3. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi, listem poleconym 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. W 
powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a Pzp. 

 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
XV.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

       2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości i na zasadach uregulowanych w umowie. 

 

XVI. Postanowienia istotne dla stron. 

1. Wszelkie postanowienia zawiera projekt  umowy stanowiący Załącznik nr 5  do 
niniejszej SIWZ. 

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie  oferty złożonej przez  Wykonawcę.  

3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający  powiadomi wybranego 
Wykonawcę  odrębnym pismem / faksem.  

 

XVII. Środki ochrony prawnej:  

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielenia zamówień przysługują środki 
odwoławcze przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, - (dz. VI art. 179-182) - 
odwołanie. 

 
Wykaz załączników : 
 

1. Formularz ofertowy. 
2. Formularz  cenowy 
3. Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
4. Formularz oświadczenia o braku podstaw  do wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Projekt  umowy, 
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                                                               Załącznik nr 1 do SIWZ 

                                   FORMULARZ   OFERTOWY 

Dane  dotyczące  Wykonawcy : 

Nazwa  :  …………………………………………………………….. 

Siedziba  :  ………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej :   ………………………………….. 

Strona internetowa :  ……………………………………………. 

Nr  tel.  i  nr faksu  :  …………………………………………….. 

REGON  ………………………………………………………...... 

NIP   ………………………………………………………………. 

 

Dane  dotyczące Zamawiającego : 

 
Zespół Szkół w Pęczniewie,  

ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew 
 

Zobowiązania  Wykonawcy : 
Nawiązując do ogłoszenia z dnia 09.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym o 
szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia mniejszej od kwot określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp. dotyczącego dostawy opału w 
postaci brykietu drzewnego  w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie. 
Główna 17, 99-235 Pęczniew , zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia  
zawartymi  w  SIWZ  oferujemy wykonanie zamówienia  za cenę : 
 
Cena  oferty  
Cena  netto   ………………………………  zł 

(Słownie złotych  ………………………………………………………………………….) 

Podatek VAT  …………………………….  zł 

Cena  brutto  ………………………………. zł 

(Słownie złotych  ………………………………………………………………………….) 

Oświadczam  że ; 
Wykonam  zamówienie  publiczne w terminie  do dnia  …………………………….. 
Termin  płatności  :  ……………………  dni  
Reklamacje będą załatwiane w terminie  ……….  dni   
Sposób  zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Załatwienie wykonania reklamacji  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 
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Inne  : 
 

 

 

Oświadczenia  dotyczące postanowień  SIWZ : 

1. Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. do dnia .................. .r. 

3. Oświadczamy, iż zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt  
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

Dokumenty 

Na  potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty  załączam : 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Zastrzeżenie  Wykonawcy  

Inne  Informacje  Wykonawcy : 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………… 

                                                                                                (data i czytelny podpis  Wykonawcy) 
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                                                        Załącznik nr 2 do SIWZ 

                                   

 

 

FORMULARZ   CENOWY  

 

 

 

Nazwa  Wykonawcy    :  …………………………………………………………….. 

 
Adres  Wykonawcy   :  …………………………………………………………….. 
 
Miejscowość  :  ……………………………………………………………………… 
 
Data  :  …………………………………………. 
 
Cena  ofertowa  za  wykonanie przedmiotu zamówienia  : 
 

Lp. Przedmiot Ilość 
Cena jedn. 

netto 
Netto 

(kol. 3 x 4) 
Kwota 
VAT 

Brutto (kol. 5 + 
kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 
 

Brykiet 
drzewny 

70,7  
tony 

    

 
 
 
 
Wartość  z  wiersza 1, kol. 7  (Brutto (kol. 5 + kol.6)  należy  przenieść  do  formularza 
ofertowego. 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 

                                                                                                (data  i  czytelny  podpis  Wykonawcy) 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez zamawiającego na podstawie 
art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późnie jszymi zmianami) 
 

Nazwa  Wykonawcy    :  …………………………………………………………….. 

 
Adres  Wykonawcy   :  …………………………………………………………….. 
 
Miejscowość  :  ……………………………………………………………………… 
 
Data  :  …………………………………………. 
 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w SIWZ 
dotyczące w szczególności : 

 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie 
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

Na potwierdzenie spełnienia  w/w  warunków  do oferty załączam wszelkie dokumenty i 
oświadczenia wskazane przez Zamawiającego SIWZ 

 

 

…………………………………………………………… 

                                                                                                (data  i  czytelny  podpis  Wykonawcy) 
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                                                                       Załącznik nr 4 do SIWZ 

(pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax) 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759. z późnie jszymi zmianami) 

Nazwa  Wykonawcy    :  …………………………………………………………….. 

 
Adres  Wykonawcy   :  …………………………………………………………….. 
 
Miejscowość  :  ……………………………………………………………………… 
 
Data  :  …………………………………………. 

Oświadczamy, że w stosunku do firmy, która reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp w szczególności ; 

1) firma, która reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia  lub 
wykonując je nienależycie a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat [przed wszczęciem niniejszego postępowania, 

2) w stosunku do firmy, która reprezentujemy nie otwarto likwidacji,  ani nie ogłoszono 
upadłości, z wyjątkiem sytuacji gdy po ogłoszeniu upadłości doszło, do zawarcia układu 
zatwierdzonego prawomocnym postępowaniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, 

3) firma, która reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania 
przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia rozłożenia na raty zaległych płatności 
lub wstrzymania w całości  wykonania decyzji właściwego organu, 

4) osoby określone w art. 24, ust. 1 pkt 4 do 8  nie zostały prawomocnie skazane za 
przestępstwo [popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących parce zarobkową , przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

5) w stosunku do firmy, która reprezentujemy sąd  nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary. 

Na potwierdzenie spełnienia  w/w  warunków  do oferty załączam wszelkie dokumenty i 
oświadczenia wskazane przez Zamawiającego SIWZ 

 

…………………………………………………………… 

                                                                                                (data  i  czytelny  podpis  Wykonawcy) 
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PROJEKT                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA NA DOSTAWY NR........  

W dniu ………………. roku pomiędzy Zespołem Szkół w Pęczniewie, NIP 828-13-31-714, 
REGON 731583702, tel./fax. (043) 678-15-22, zwanym w dalszej treści umowy 
,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Jarosława Ziębę  –  Dyrektora Zespołu Szkół w Pęczniewie , 
 a     
firmą    ………………………………..................................................      
prowadzącą    działalność    gospodarczą    pn. numerem ……….., 
REGON………………….., NIP …………………., zwaną w dalszej treści umowy 
,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu opał w 
postaci brykietu drzewnego o parametrach określonych w dziale III pkt 1 SIWZ do kotłowni 
Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew  na warunkach określonych w 
niniejszej umowie oraz w SIWZ. 

§ 2. 

Wykonawca ma dostarczyć brykiet drzewny w ilości 70,7 tony, w opakowaniach 25 - 35 kg 
przy czym Zamawiający ma prawo do zmniejszenia dostawy w zależności od potrzeby 
zapewnienia dostawy ciepła do 10 % całkowitej wielkości dostawy. 

§ 3 

1. Całość zamówienia zostanie wykonana w terminie od 01.01.2012r. do 15.05.2012 r. 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć brykiet drzewny partiami wg zgłoszenia 

telefonicznego lub pisemnego Zamawiającego w terminach, miejscach i ilościach z nim 
uzgodnionych. 

3. Dostawa powinna następować w dni robocze od godziny 700    do godziny 1500   . 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawę brykietu własnym transportem i na 
własny koszt wraz z ręcznym wyładunkiem do magazynu kotłowni. ( pojemność magazynu 
18 ton ). 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego 
wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowne atesty i certyfikaty, 
dopuszczające go do stosowania. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem 
jego wykonania. 
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§ 6 

Strony ustalają, że zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną 
ofertą  Wykonawcy   wynagrodzenie   będzie  wynosiło.....................................złotych   brutto 
(słownie: .…………………………………………………………………………złotych) za  
….  ton, przy czym cena za 1 tonę wynosi ……………. zł. (brutto) 

§ 7  
Rozliczenie za przedmiot umowy może następować fakturami częściowymi za wykonane 
dostawy. Podstawę do wystawienia faktury częściowej  stanowić będą odpowiednie druki 
magazynowe, podpisane przez Zamawiającego lub przez osobę  upoważnioną  oraz 
przedstawiciela Wykonawcy. 

§ 8 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury 
przez Wykonawcę. 

2. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na konto wskazane w fakturze wystawionej dla 
Zamawiającego. 

§ 9 

1. Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 umowy z 
winy Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 
umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 umowy, za 
każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , zapłaci on karę 

umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6. 

§ 10 
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przedmiotem 
rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia, 
których dokonanie stanowiłoby zmianę treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

§ 11 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w 
przepisach Kodeksu cywilnego. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie za wykonanie części umowy. 

§ 12 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd 
powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy. 
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§ 13 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 
- jeden dla Zamawiającego 
- jeden dla Wykonawcy. 
- jeden dla księgowości Zamawiającego 

 

 

 

Wykonawca:                                                                                                       Zamawiający : 

 

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

 


