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             Biuro  Obsługi  Ośśśświaty  Samorząąąądowej   w Więęęęcborku 

                89-410 Więcbork ul. Pocztowa 16     tel./fax (0-52)3897274     e-mail: boos.wiecbork@wp.pl 
                                                                    REGON: 091591177     NIP: 558-15-32-438   www.boos.wiecbork.eu 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

NA ZAKUP I DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU W ĘGLOWEGO W ROKU 2014 

  

1. Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zaprasza do 

składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę węgla i miału 

węglowego w roku 2014. 

2. Okres trwania umowy przewiduje się na rok 2014 od dnia 02.01.2014 r. do 

31.12.2014 r. 

3. Kompletną specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w 

Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej, ul. Pocztowa 16, 89- 410 Więcbork u 

p. Katarzyny Bobkowskiej, telefon 052 3897-274 lub ze strony internetowej 

www.boos.wiecbork.eu . 

4. Ofertę Państwa, wg formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy 

przesłać lub przekazać w terminie do  23 grudnia  2013 r. do godziny 11:00 do: 

Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku ul. Pocztowa 16, 89 – 410 

Więcbork z dopiskiem „WĘGIEL” 

5. Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 16.12.2013 r. 

godz. 11:00. 

 

Dyrektor  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej 
w Więcborku 
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Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej 
ul. Pocztowa 16 

89 – 410 Więcbork 
Tel.(52) 3897 - 274 

Fax. (52) 3897 - 274 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NI Ż KWOTA OKRE ŚLONA  W PRZEPISACH WYDANYCH 

NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP 
 
 

Przedmiot zamówienia: 
„Zakup i sukcesywna dostawa węgla  i miału węglowego  

do placówek oświatowych Gminy Więcbork w roku 2014” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Zatwierdzam 
 
 
      ............…………….................................……………… 
Więcbork, 16.12.2012r.        Dyrektor  
                    Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  
                                                                                                      w Więcborku 
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BOOS-221.2.2013 
 
 

 
Zadanie pod nazwą - „Zakup i sukcesywna dostawa  węgla  i miału węglowego 

 do placówek oświatowych Gminy Więcbork w roku 2014” 
 
 
 
1. TRYB ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  
 
2. PODSTAWA PRAWNA 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z 
późn. zm.). 
 
3. ZAMAWIAJ ĄCY 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku  
ul. Pocztowa 16 
89 – 410 Więcbork 
tel. 52  3897274 
internet: www.bip.wiecbork.pl 
e-mail: boos.wiecbork@wp.pl  
 
Zamawiający działa w imieniu i na rzecz następujących jednostek oświatowych Gminy Więcbork: 
- Przedszkole Gminne w Więcborku  
- Szkoła Podstawowa w Sypniewie  
- Szkoła Podstawowa w Więcborku  
- Zespół Szkół w Jastrzębcu  
w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwa.  
 
Zamawiający jest umocowany do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz ww. jednostek, 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa węgla oraz 
miału węglowego w roku 2014 dla placówek oświatowych Gminy Więcbork, zgodnie z opisem 
zawartym w niniejszym SIWZ (pełnomocnictwa do wglądu w siedzibie Zamawiającego) 
 
4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  
Do dnia 23.12.2013 r., godz. 11:00, Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. 
Pocztowa 16, 89 – 410 Więcbork 
 
5. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIE OFERT  
Otwarcie ofert dnia 23.12.2013 r., godz. 11:30, siedzibie Zamawiającego. 
 
6. ZAKRES DOSTAW  
Według Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.  
 
7. ZAMÓWIENIE NALE ŻY ZREALIZOWA Ć W OKRESIE 
- od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
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8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z użyciem aukcji elektronicznej. 
 
11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych albo większego jak szacowano zużycia węgla.  
 
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
13. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
 
14. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
15. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 
 
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty: 
 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców. 
 Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 Rozdział 3. Wykaz wymaganych dokumentów. 
 Rozdział 4. Druk oferty. 
 Rozdział 5. Projekt umowy. 
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R o z d z i a ł  1 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

1. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZYGOTOWANIA I ZŁO ŻENIA OFERT  
 
1.1 Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz 
informacje drogą pisemną, faksem lub droga elektroniczną. Na żądanie drugiej strony należy 
niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksem lub drogą elektroniczną wniosku, oświadczenia, 
zawiadomienia lub informacji. 
 
1.2 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji: 
a) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie lub 
terminie. 
b) Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które będą konieczne do 
przygotowania oferty. 
c) Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 
1.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
1.4 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej załączone mogą być wykorzystane 
jedynie w celu sporządzenia oferty. 
 
1.5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
 
1.6 Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
 
1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. 
 
1.8 Forma oferty 
a) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
b) Oferta musi być napisana czytelnie (odręcznie, na maszynie, komputerze lub inną trwałą 
techniką) w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 
załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim sporządzonymi przez tłumaczy 
przysięgłych. 
 
c) Treść oferty musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być załączone do oferty, o ile nie wynika to z 
innych dokumentów załączonych do oferty.  
 
d) Wszystkie strony oferty muszą być: 
- kolejno ponumerowane, 
- zaparafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i podpisania oferty; 
- oświadczenia Wykonawcy (tj. załączone do formularza ofertowego wykazy i oświadczenia) 
muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i podpisania 
oferty; 
- ponadto każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być 
poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być 
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opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub imienną osoby podpisującej 
ofertę oraz napisem „za zgodność z oryginałem” lub w formie uwierzytelnionej przez notariusza); 
 
e) wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez osobę 
podpisującą ofertę; 
 
1.9 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
 
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnik zwraca się do 
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję 
itp. Uwaga: Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 
 
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w 
pkt 1. 
 
4) Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa w pkt. 1 została wybrana, Zamawiający żąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczenia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców, która będzie zawierała co najmniej: 
a)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 
zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
zamówienia, 
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację 
zamówienia. 
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 
 
5) Wykonawcy, o których mowa w pkt. 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 
 
1.10 Wykonawca, który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chciałby 
skutecznie zastrzec, że nie mogą być one udostępniane powinien w druku oferty wskazać, które 
informacje zawarte w dokumentacji ofertowej nie mogą być udostępnione oraz wyrazić zgodę na 
ujawnienie zastrzeżonych informacji do wiadomości Zamawiającego i osób, którym Kierownik 
Zamawiającego powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji podlegających odczytaniu zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Po upływie terminu składania ofert nie można zastrzec żadnych informacji zawartych w ofertach. 
 
1.11 Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w opakowaniu, które: 
1) będzie zaadresowane na Zamawiającego, 
2) będzie zawierać dane adresowe Wykonawcy składającego ofertę, 
3) będzie opisane następująco: 
 
 
 
 
 



 7 

 
Nazwa i adres składającego ofertę 
 
 
                                                                              Biuro Obsługi Oświaty  
                                                                              Samorządowej w Więcborku 
                                                                              ul. Pocztowa 16 
                                                                              89-410 Więcbork 
 
 

Oferta – Przetarg 
„Zakup i sukcesywna dostawa  węgla  i miału węglowego do placówek oświatowych Gminy 

Więcbork w roku 2014” 
 
 

nie otwierać przed 23.12.2013 r. godz. 11:00 
 
1.12 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku 
ul. Pocztowa 16 
89-410 Więcbork 
do dnia 23.12.2013 r., do godz. 11:00 
 
Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej złożenia w miejscu składania ofert. 
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu ich składania będą zwrócone bez 
otwierania. 
 
1.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie musi być złożone w kopercie oznaczonej w sposób określony w 
pkt. 1.11. z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”. 
 
2. WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA  
2.1.Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień 
(pisemnie), jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy PZP) pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieszcza na stronie internetowej, bez 
ujawniania źródła zapytania. 
 
2.2.Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści 
na stronie internetowej. 
 
b) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert uwzględniając czas niezbędny do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
c) Każdy Wykonawca, który otrzymał SIWZ od Zamawiającego, zostanie niezwłocznie 
powiadomiony na piśmie o przedłużeniu terminu składania ofert. Informacja o przedłużeniu 
terminu składania ofert jest zamieszczana wraz z ewentualną modyfikacją SIWZ na stronie 
internetowej Zamawiającego. Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego, zmieniająca lub 
uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej, jest jednoznaczna z wprowadzeniem zmian do 
dokumentów przetargowych. Oferty sporządzane niezgodnie z wymaganiami dokumentacji 
przetargowej lub oferty, sporządzane bez uwzględnienia zmian wprowadzonych do dokumentów 
przetargowych przez Zamawiającego będą odrzucane. 
 
3.MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT  
 
3.1 Zamawiający otworzy oferty w dniu 23.12.2012r., o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego. 
 
3.2 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.  
 
3.3 Podczas otwierania ofert Zamawiający poda oraz odnotuje w protokole: imię i nazwisko, nazwę 
(firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
3.4 Nie dopuszcza się prowadzenia negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza 
ceny. 
 
3.5 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformuje o otrzymaniu zmian do złożonych ofert. 
Zmiany te zostaną odczytane wraz z ofertami, których dotyczą. 
 
3.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiający udzieli informacji o wycofanych ofertach. Oferty te nie 
będą otwierane.  
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY ICH SPEŁNIENIA  
 
4.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy 
spełniają następujące warunki: 
 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2)  posiadają wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.  
 
4.2 Zamawiający dokona ustalenia, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia, w oparciu o następujące wymagania: 
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- w zakresie warunku dotyczącego „posiadania wiedzy i doświadczenia” - Zamawiający nie 
precyzuje wymagań dotyczących spełnienia tego warunku; 
- w zakresie warunku „dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym” - Zamawiający nie 
precyzuje wymagań dotyczących spełnienia tego warunku; 
- w zakresie warunku „dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”- Zamawiający 
nie precyzuje wymagań dotyczących spełnienia tego warunku; 
- w zakresie „sytuacji ekonomicznej i finansowej” umożliwiającej wykonanie przedmiotu 
zamówienia - Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących spełnienia tego warunku; 
 
 
4.3 W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust.1 ustawy PZP, 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, jeżeli Wykonawca odpowiednio wykaże nie 
później niż w dniu upływu terminu na składanie ofert, że:  
 
1) nie wyrządził szkody, która została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie; 
 
2) w stosunku do niego nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem 
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego; 
 
3) nie zalegał z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 
 
4) nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, 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) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty 
dokumentów i oświadczeń: 
- w zakresie pkt. 1 i 4 – 5 na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r 
Prawo zamówień publicznych sporządzonego wg załącznika do SIWZ, 
 
- w zakresie pkt. 2 na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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 ofert.  
 
- w zakresie pkt. 3 na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu 
Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
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zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz 
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie 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 ofert. 
 
Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust 1 ustawy, po wyczerpaniu czynności 
wezwania do uzupełnienia dokumentów. 
 
4.4 Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
4.5 Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 
ust. 4 ustawy PZP.  
 
5. ODRZUCENIE OFERTY 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a) jest niezgodna z ustawą PZP; 
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek; 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
6. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami: 
 
1) Cena winna być podana w złotych cyfrowo oraz słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich, 
 
2)  Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym opłaty i podatki 
oraz koszt załadunku, dowozu i rozładunku zamawianego opału, 
 
3) Cena za całość zamówienia winna być obliczona, jako iloczyn ceny za 1 tonę produktu oraz 
ilości – tj. odpowiednio 82 ton węgla oraz 45 ton miału węglowego, 
 
4) kwota brutto oferty musi być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 
 
5) Zaoferowana cena musi być ceną ostateczna. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena do 
negocjacji" lub „cena obowiązuje pod warunkiem...". Ewentualny upust cen musi być 
uwzględniony w oferowanych cenach, 
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6) Oferta nie zawierająca ceny ostatecznej albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych za 
wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona, 
 
7) Cenę należy podać w sposób powszechnie stosowany i jednoznacznie wskazujący na oferowana 
cenę, 
 
9) Przy dokonywaniu kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić 30 dniowy termin płatności faktur.  
 
7. OCENA OFERT 
7.1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie 
podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych 
pomyłek w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
 
7.2. Zamawiający poprawi w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta 
dotyczy. 
 
7.3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 
1) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, 
przyjmuje się że prawidłowo podano cenę jednostkową, pod warunkiem, że prawidłowo podano 
liczbę jednostek; 
 
2) jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, 
który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
 
3) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę, jeżeli w wyniku obliczenia kwoty podatku VAT, 
przy poprawnie przyjętej stawce podatku, błąd nie przekracza 1 zł, 
 
4) jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjęto stawkę podatku VAT, a 
błędnie obliczono cenę, Zamawiający poprawi błędnie obliczoną wartość podatku VAT i poprzez 
dodanie obu składników poprawi cenę. 
 
7.4. W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od 
Wykonawców zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja 
dokona oceny ich ofert zgodnie z niniejszym punktem Specyfikacji. 
 
7.5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  
 
7.6. Sposób obliczania wartości punktowej: 
Wartość punktowa kryterium „cena” jest wyliczana wg wzoru: 
 
Cena najtańszej oferty 
---------------------------    x  100 % 
Cena oferty badanej 
 
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 
 
8. ZASADY WYBORU I UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  
8.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. 
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a) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, 
c) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach, 
d) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
8.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 
a) spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych, 
b) spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru. 
 
8.3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację. Jednocześnie Zamawiający powiadomi o odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu 
Wykonawców. 
 
9. WADIUM  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.   
 
10. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
10.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 
 
10.2. 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 niż 60 dni. 
 
10.3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
 
10.4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania 
ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania. 
 
11. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA  
11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  
 
11.2. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza 
pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem", zawierający 
co najmniej: 
a) opis przedmiotu zamówienia; 
b) informację o trybie udzielenia zamówienia; 
c) informacje o Wykonawcach; 
d) cenę i inne istotne elementy ofert; 
e) wskazanie wybranej oferty. 
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11.3. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 
stanowią załączniki do protokołu. 
 
11.4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są 
jawne od chwili ich otwarcia. 
 
11.5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
 
11.6. Udostępnienie dokumentów nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku. Zamawiający po 
otrzymaniu wniosku niezwłocznie wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia wyżej 
wymienionych dokumentów i poinformuje o tym pisemnie Wykonawców. 
 
12.OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 
12.1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w 
postępowaniu o zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię            
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Jednocześnie Zamawiający powiadomi                        
o odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu Wykonawców. Ogłoszenie zawierające powyższe informacje 
zostanie niezwłocznie wysłane do uczestników postępowania. 
 
12.2. Wszyscy Wykonawcy będą poinformowani o: 
a) zmianach dotyczących postępowania, 
b) unieważnieniu przetargu, 
c) złożeniu protestu. 
 
12.3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w 
terminie nie krótszym jak określono w art. 94 ustawy PZP. 
 
12. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP. 
 
12.5. Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 
3) w przypadkach, gdy po wezwaniu przez Zamawiającego zostały złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie; 
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
O unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający równocześnie 
zawiadomi - podając uzasadnienie faktyczne i prawne – wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali 
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się o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania po upływie terminu składania ofert, 
Zamawiający równocześnie zawiadomi – podając uzasadnienie faktyczne i prawne - wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 
13. PRAWO DO WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ  
Środki ochrony prawnej uregulowane są w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 
 
14. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJ ĄCEGO POSTANOWIENIA  
Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawiera  
załącznik (projekt umowy). 
Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące 
okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy 
w stosunku do treści złożonej oferty: 
1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 
2) zmiana danych Wykonawcy bądź Zamawiającego oraz zmiana osób odpowiedzialnych za 
kontakty. 
3) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 
4) zmiana wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego; 
Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego po akceptacji drugiej strony. 
 
15. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA Z WYKONAWC Ą  
Danuta Zawidzka tel. (52) 3897 – 274 
Katarzyna Bobkowska tel. (52) 3897 - 274 
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R o z d z i a ł  2 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE PODSTAWĘ WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA  
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 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 r., poz. 231); 
 
2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
2.1. Wspólny słownik Zamówień Publicznych 
- CPV- 09111210-5 – węgiel kamienny i miał węglowy 
 
2.2. Parametry zamawianego opału: 
* węgiel kamienny o wartości min 27MJ/kg – 82 t 
 

Zawartość popiołu nie więcej niż ok. 6,8% 
Zawartość siarki nie więcej niż 0,96 % 

 
* miał węglowy                (kaloryczność od 25.000 kJ/kg;  - 45 t 
            Zawartość popiołu              nie więcej niż 9% 
            Wilgotność                          nie więcej niż 20% 
            Zawartość siarki                  nie więcej niż 1% 
 
3. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE  
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla i miału węglowego:  
a) miał węglowy 

- Przedszkole Gminne w Więcborku ul. Gdańska 13; 89 – 410 Więcbork – 37 ton 
- Szkoła Podstawowa w Sypniewie ul. Szkolna 1; 89 – 422 Sypniewo – 8 ton 

b) węgiel kamienny  
 - Szkoła Podstawowa w Więcborku ul. Wyzwolenia 9; 89 – 410 Więcbork– 75 ton 
 - Zespół Szkół w Jastrzębcu, Jastrzębiec 17, 89 – 410 Więcbork – 7 ton 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Więcbork. 
 
3.2. Dostawy będą następować w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
 
3.3. Przedstawiona ilość węgla i miału węglowego jest ilością szacunkowa i może ulec 
zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia ze względu na aktualne 
potrzeby. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków 
atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy lub 
wyłączenia obiektu z eksploatacji (np. remont). W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego 
przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do 
Zamawiającego. 
 
3.4. Dostawy będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu przez przedstawiciela Zamawiającego 
(telefonicznie) zapotrzebowania na dostawę węgla i miału węglowego. Dostawy następować będą 
środkami transportu Wykonawcy na plac kotłowni Zamawiającego w terminie do 4 dni od 
zgłoszenia zapotrzebowania. Do odbioru węgla i miału węglowego upoważnieni będą pracownicy 
wytypowani przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych. 
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R o z d z i a ł 3 
Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń 

 
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 
Każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być poświadczona 
za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem 
osoby podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub imienną osoby podpisującej ofertę oraz napisem 
„za zgodność z oryginałem” lub poświadczenie notarialne). 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 
 
W SKŁAD DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO WCHODZĄ: 
1. Oferta sporządzona zgodnie z treścią Rozdziału nr 1, określająca cenę brutto za 82 tonu węgla i 
45 ton miału węglowego, obliczona w sposób opisany w Rozdziale 1 pkt 6 SIWZ. 
2. Oświadczenia lub dokumenty, które mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
2.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust.1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i określonych w SIWZ 
Zamawiający żąda oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych sporządzonego wg Załącznika do SIWZ; 
2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 
sporządzonego wg załącznika do SIWZ. 
2) 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 PZP, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; 
3) aktualnego zaświadczenia 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 ofert; 
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie 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 ofert. 
2.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do oferty należy dołączyć oświadczenie, 
że dostarczany węgiel oraz miał węglowy spełnia wymogi określone w Rozdziale 2, pkt.2.2 
SIWZ. 
2.4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o 
ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
2.5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie: 
1) pełnomocnictwo określone w pkt. 1.9 Rozdziału 1 SIWZ, 
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2) dokumenty, o których mowa pkt. 2.2 ppkt. 1 -3 Rozdziału 3 SIWZ przedstawia każdy z 
członków konsorcjum w imieniu własnym. 
3) pozostałe dokumenty, podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu 
całego konsorcjum. 
 
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). Wykonawca zamiast 
dokumentu o którym mowa w pkt.2.2. pkt 2 i 3 Rozdziału 3 składa dokument wystawiony w kraju 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2.2. pkt 2 i 3 Rozdziału 3, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 
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BOOS 221.2.2013               Załącznik do SIWZ 
 

O F E R T A 
 

        Biuro Obsługi  
Oświaty Samorządowej  
w Więcborku 
ul. Pocztowa 16 
89-410 Więcbork                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
Wykonawca: ……………………………………..…………………………………………………… 
NIP : .......................................................................................................................................................  
REGON ................................................................................................................................................. 
 
1.Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie o nazwie: „Zakup i sukcesywna 
dostawa  węgla  i miału węglowego do placówek oświatowych Gminy Więcbork w roku 2014” z 
dnia 16.12.2013 r., oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę: 

Cena za 1 tonę Wartość Lp Rodzaj opału Ilość 
Netto 
PLN 

Kwota 
VAT 
PLN 

Brutto 
PLN 

Netto 
PLN 

Brutto 
PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Węgiel 
kamienny  

82 ton      

2 Miał węglowy 45 ton      

 RAZEM   

 
Łączna wartość ofertowa brutto wynosi ........................................................................................ zł 
(słownie:...............................................................................................................................................)  
w tym VAT 23% ............................................................................................................................. zł. 
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia. 
 
3. Oświadczamy, że spełniamy wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy PZP oraz nie 
podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy. 
 
4. Oświadczamy, że Firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków. 
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5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące oświadczenia i 
dokumenty: 
1) ........................................................................................................................................................... 
2) ........................................................................................................................................................... 
3) ............................................................................................................................................................ 
4) ........................................................................................................................................................... 
5) ............................................................................................................................................................ 
6) ............................................................................................................................................................ 
7) ............................................................................................................................................................ 
8) ............................................................................................................................................................ 
 
6. Realizacja zadania obejmuje okres 02.01.2014 r. – 31.12.2014 r. 
 
7. Oświadczamy, ponadto że dostawy realizowane będą w terminie do 4 dni od zgłoszenia/ złożenia 
zamówienia przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, 
 
8. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą do 30 dni 
 
9. Oświadczamy, że ze względu na specyfikę zamówienia, całość zamówienia zostanie 
zrealizowana siłami Wykonawcy. 
 
10. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, normami i obowiązującymi przepisami. 
 
11. Oświadczamy, pouczeni o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 270 § 1 Kk, że wszystkie 
złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe. 
 
12. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
13. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w dokumentacji 
ofertowej na stronach nr .......................... 
 
14. Wszystkie dokumenty, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, zamieszczono na............. 
kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
Podpisano 
 
 
......................., ...................... 2013 r.    ....................................................... 
   (miejscowość, data)      (czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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PROJEKT 
 
BOOS 221.2.2013 

Załącznik do SIWZ 
UMOWA 

zawarta w dniu ...................2014 roku pomiędzy Biurem Obsługi Oświaty Samorządowej w 
Więcborku, ul. Pocztowa 16 89 – 410 Więcbork; zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora BOOS w Więcborku Panią Danutę Zawidzką 
Głównym księgowym BOOS w Więcborku Panią Eweliną Gracz 
a 
.................................................................. 
.................................................................. 
z siedzibą w 
.................................................................. 
zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowanym przez: 
1.......................................................... 
2.......................................................... 
o następującej treści: 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy w przetargu 
nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO na Zakup i sukcesywna 
dostawa  węgla  i miału węglowego do placówek oświatowych Gminy Więcbork w roku 2014 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia oraz ofertą, do dostarczenia Zamawiającemu węgla i miału węglowego w ilościach: 
 
a) węgiel kamienny o wartości min 27MJ/kg – 82 t 
 

Zawartość popiołu nie więcej niż ok. 6,8% 
Zawartość siarki nie więcej niż 0,96 % 

 
b) miał węglowy                (kaloryczność od 25.000 kJ/kg;  - 45 t 
            Zawartość popiołu              nie więcej niż 9% 
            Wilgotność                          nie więcej niż 20% 
            Zawartość siarki                  nie więcej niż 1% 
 
do następujących placówek 
a) miał węglowy 

- Przedszkole Gminne w Więcborku – 37 ton 
- Szkoła Podstawowa w Sypniewie – 8 ton 

b) węgiel kamienny  
 - Szkoła Podstawowa w Więcborku – 75 ton 
 - Zespół Szkół w Jastrzębcu – 7 ton 
2. Zamawiający informuje, że przy dostawie opału będącego przedmiotem zamówienia stosuje 
prawo opcji, oznacza to , że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w 
ofercie cenowej. Zamawiający będzie odbierał opał sukcesywnie w miarę potrzeb. Natomiast 
gwarantowane ilości opału które, zostaną odebrane, to 50 % zamówienia maksymalnego. 
3. Dostawca będzie wystawiał oddzielne faktury VAT dla każdego z odbiorców wymienionych w § 
1 

§ 2 
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1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać węgiel i miał węglowy na plac kotłowni. 
Zamawiającego własnym transportem( do 12 ton) i na własny koszt (obejmujący koszt jego 
załadunku i rozładunku). 
2. Wykonawca zobowiązuje się do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego wykonania 
przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami określonymi w § 3. 

§ 3 
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 będzie dostarczany partiami, sukcesywnie w miarę 
potrzeby, każdorazowo na podstawie telefonicznego zlecenia Zamawiającego, w którym zostanie 
określona ilość dostarczanego opału. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego opalu w terminie 4 dni od daty 
otrzymania przez Wykonawcę zlecenia, o którym mowa w ust.1. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego opału w terminie, o którym mowa w 
ust. 2 Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną określoną w § 9 lit. a), z zastrzeżeniem 
ust. 4. 
4. W przypadku gdy zwłoka w realizacji zlecenia przekroczy 14 dni Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odstąpienia od umowy i nałożenia na Wykonawcę kary, o której mowa w § 9 lit. c). 

§ 4 
1. Cena za dostawę jednej tony węgla wraz z transportem, załadunkiem i rozładunkiem  wynosi 
…...............................................……................................................................. zł brutto 
(słownie:..............................................................................................…............................./100) i 
składa się na nią cena netto ……......….zł (słownie: ……………………….………………… 
…./100) oraz podatek VAT …….....…… zł (słownie: …..................………………. …./100). 
2. Cena za dostawę jednej tony miału węglowego wraz z transportem, załadunkiem i rozładunkiem 
wynosi ………........................................................................................ zł brutto 
(słownie:....................................................................................................................................... 
…..........................................................................................................................................…../100) i 
składa się na nią cena netto ……...............….zł (słownie: …….......................................... 
………………………................................................................................................…....../100) oraz 
podatek VAT …….…........… zł (słownie: ……….............…………….………. …../100). 
3. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za dostawę całego przedmiotu zamówienia stanowi 
kwotę …….........……. zł brutto (słownie: ………… …...............……………….. …./100) i składa 
się na cena netto ………………………………….......................................................zł 
(słownie:................................................................................……….................................../100) oraz 
podatek VAT…………………………………………………………………. zł (słownie: 
………............................................................………..…………………............................/100). 
Uwaga: Maksymalna wysokość wynagrodzenia za dostawę całego przedmiotu zamówienia 
stanowić będzie iloczyn ceny brutto za dostawę jednej tony, węgla i miału węglowego oraz 
maksymalnej ilości ton, węgla i miału węglowego określonej w § 1 ust.1. 
4. Cena, o której mowa w ust. 1 za dostawę jednej tony węgla i miału węglowego, nie może ulec 
zmianie przez okres trzech miesięcy od dnia podpisania umowy. 
5. Po terminie określonym w ust. 4 cena jednej tony węgla i miału węglowego może ulec zmianie 
jedynie w przypadku zmiany cen węgla podyktowanej przez kopalnię, o czym Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego, przedkładając na tę 
okoliczność dokument z kopalni określający starą i nową cenę. 
6. Po terminie określonym w ust. 4 w przypadku obniżki cen węgla Wykonawca zobowiązany jest 
stosować aktualne ceny rynkowe. 

§ 5 
1. Zapłata za zrealizowane zlecenie następować będzie na podstawie faktur VAT wystawianych 
przez Wykonawcę każdorazowo w oparciu o sporządzony dokument odbioru, o którym mowa w § 
7 ust.1 na rachunek Wykonawcy nr:...................................................................................... w banku: 
...................................... 
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2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 

§ 6 
Termin realizacji umowy ustala się od dnia 02 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 

§ 7 
1. Każdorazowo w dniu dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób określony w 
§ 3 dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności przedstawiciela 
Wykonawcy odbiór przedmiotu umowy, za pisemnym potwierdzeniem. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontrolnego ważenia dostarczonej partii 
opału na legalizowanej wadze znajdującej się w odległości 6 km od siedziby Zamawiającego. 
3. Waga dostawy danej partii przedmiotu opału określona dokumencie przewozowym i dokumencie 
odbioru stanowi podstawę rozliczenia finansowego dostawy. Koszt kontrolnego przeważania 
dostarczonej partii przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę. 
4. Zlecenie uznaje się za wykonane z dniem podpisania dokumentu odbioru, o którym mowa w ust. 
1. 
5. Zamawiający upoważnia do odbioru przedmiotu umowy palaczy w osobach:. 
a) …………………………….. 
b) ……………………………... 
c) ………………………………. 
d) ………………………………. 
6. W razie konieczności Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 5. 

§ 8 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania badań w zakresie zgodności jakości 
dostarczonego węgla z parametrami technicznymi, określonymi w § 1 ust. 1 i potwierdzonymi 
załączonym przez Wykonawcę dokumentem potwierdzającym spełnianie wymaganych 
parametrów. 
2. W przypadku negatywnego wyniku testu koszt przeprowadzonych badań, o których mowa w ust. 
1 ponosi Wykonawca. 
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu umowy z parametrami, o których mowa w § 
1 ust.1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o 
stwierdzonych niezgodnościach do dostarczenia przedmiotu umowy odpowiadającego wymaganym 
parametrom. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy spełniający wymagane 
parametry po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, wówczas Zamawiający nałoży na 
Wykonawcę karę umowną, o której mowa w § 9 lit. b). 
4. W przypadku gdy zwłoka w dostarczenia przedmiotu umowy odpowiadającego wymaganym 
parametrom przekroczy 7 dni Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i 
nałożenia na Wykonawcę kary, o której mowa w § 9 lit. c). 
5. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niezgodności, o których mowa w ust. 3 Zamawiający 
ma prawo odstąpienia od umowy i nałożenia kary, o której mowa w § 9 lit. c). 

§ 9 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w wykonaniu zlecenia w terminie, o którym mowa w § 3 ust.2 w wysokości 
1%wartości niezrealizowanego zlecenia za każdy dzień zwłoki; 
b) za zwłokę w dostarczeniu węgla lub miału węglowego wolnego od wad w terminie, o którym 
mowa w § 8 ust. 3 w wysokości 2% wartości zrealizowanego zlecenia, którego dotyczy badanie za 
każdy dzień zwłoki; 
c) za odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 4, § 8 ust. 4 oraz w § 8 ust. 
5 w wysokości 30% maksymalnej wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust.2. 

§ 10. 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie 
pokrywają poniesionej szkody. 
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§ 11. 
1. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części zamówienia. 

§ 12. 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Możliwe jest dokonanie zmian postanowień powyższej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie w przypadku gdy konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§ 13. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 
907). 

§ 14. 
Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów powstałych na tle wykonania niniejszej 
umowy jest sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

§ 15. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca, a jeden egzemplarze Zamawiający. 
 
 
 
 
................................     .............. ............................................. 
ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


