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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim 
63-300 Pleszew, Taczanów Drugi 32c 
tel./ fax. (62) 74-28-377 
www.zsptaczanowdrugi.pl 
reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych – Dorotę Bystrzycką 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”. 
Przedmiotem zamówienia są dostawy. Wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  
Przez skrót specyfikacja, SIWZ naleŜy rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 Dostawa węgla eko-groszek (kod CPV 09.11.12.10-5) w ilości 97 ton na sezon grzewczy 2012/2013 r. 
dla Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim o parametrach: 

- Typ węgla - 31.2 
- Granulat  - 6-25 mm 
- Sortyment - Groszek o zmodyfikowanym składzie ziarnowym 

Parametry jakościowe: 
Wartość opałowa Qr

i MJ/kg 26,0 – 28,0 
Zawartość popiołu Ar % 3,5 – 5,0 
Zawartość siarki Sr

t % 0,50 – 0,60 
Zawartość wilgoci Wr

t % < 11 
Zanieczyszczenia organiczne mg/m3 < 50 
 

Opał będzie spalany w piecu wyposaŜonym w dmuchawę z załadunkiem ręcznym. Dostawy realizowane będą 
pojazdami samowyładowczymi Wykonawcy. Koszty związane z załadunkiem, rozładunkiem ponosi Wykonawca. 
Dostawy realizowane będą cyklicznie przy czym wielkość jednej dostawy winna kształtować się w granicach 3-
3,5 ton. Dostawy mogą być realizowane w dni robocze w godzinach 7:00-15:00. Na Ŝądanie Zamawiającego 
kaŜda dostawa moŜe być poddana ponownemu waŜeniu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy. 
 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 i 7 ustawy.  

 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

8. Termin wykonania zamówienia. 
Wymagany termin realizacji zamówienia:  
- rozpoczęcie dostaw uzaleŜnione jest od zapotrzebowania Zamawiającego, 
- zakończenie dostaw: 30.04.2013 r., 
 

9. Podwykonawcy. 
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iŜ 
cały zakres dostaw określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców. 
JeŜeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi załączyć do 
oferty wypełniony druk „Informacja o podwykonawcach” stanowiący dodatek nr 4 do niniejszej specyfikacji. 
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JeŜeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca dokonał na rzecz tego podwykonawcy przelewu (cesji) swojej wierzytelności w zakresie zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia za dostawy wykonane przez podwykonawcę. Przedstawienie w/w umowy 
przelewu wierzytelności będzie warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do rozliczania dostaw.  
Zlecenie dostaw przez Wykonawcę firmie podwykonawczej moŜliwe jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wyraŜoną 
w trybie art. 6471KC. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy. 
JeŜeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga aby Wykonawca 
dokonał na rzecz tego podwykonawcy przelewu (cesji) swojej wierzytelności w zakresie zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia za dostawy wykonane przez podwykonawcę 
 

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy spełniają 
warunki, dotyczące: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

- posiadania wiedzy i doświadczenia, 
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg 
formuły „spełnia – nie spełnia”. 
 

11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, wykonawca ubiegający się o zamówienie 

publiczne musi załączyć do oferty niŜej wymienione dokumenty : 
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

(wzór dokumentu jest dodatkiem nr 2 do SIWZ). 
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy niepodlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy i na potwierdzenie tego złoŜą niŜej wymienione dokumenty: 
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór dokumentu jest dodatkiem nr 3 do SIWZ). 
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy. Za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg 
formuły „spełnia – nie spełnia”. 
3. Wszystkie dokumenty określone w pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są składane 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których 
mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski. 

4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zastosowanie ma § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zm.). 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą 

przekazywane w formie faksu.  
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Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia korespondencji z Wykonawcami w formie elektronicznej.   
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami : 
- w sprawach merytorycznych i proceduralnych: Dorota Bystrzycka tel. (62) 74 28 377, 695 322 358  
fax. (62) 74-28-377   w godzinach 8:00-14:00 
 

13. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

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

15. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
Koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca (Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu). 
Oferta musi zawierać : 

1) Formularz cenowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym dodatek nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 
2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 11 SIWZ. 
3) Informację o podwykonawcach (wzór dokumentu jest dodatkiem nr 4 do SIWZ). 

Ofertę naleŜy złoŜyć w jednej zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres: 
Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim. 

Taczanów Drugi 32 C 
63-300 Pleszew 

Sekretariat 
z dopiskiem : 

„Dostawy Eko-groszku’’ 
 Nie otwierać przed godz. 10.30 w dniu 17.10.2012 r. 

oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
ZłoŜenie przez jednego Wykonawcę więcej niŜ jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
spowoduje ich odrzucenie. 
Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim i pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej (bez uŜycia np. 
ołówka). Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym 
w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. 
KaŜda poprawka w ofercie i załączonych do niej dokumentach musi być parafowana przez osobę lub osoby 
upowaŜnione do podpisywania oferty. 
Forma dokumentów. 
Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność 
z oryginałem” przez Wykonawcę (poświadczona musi być kaŜda strona kopii). 
Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 
Pełnomocnictwo. 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 
określające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. 
W przypadku złoŜenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 
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PoŜądane jest, aby wszystkie strony oferty były zszyte w sposób uniemoŜliwiaj ący wysunięcie się 
którejkolwiek kartki. 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, w odniesieniu do których Wykonawca pragnie zastrzec, Ŝe nie mogą być one ogólnie udostępniane, 
powinny być oznaczone klauzulą : „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” – 
w osobnej zapieczętowanej kopercie. 
Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiany naleŜy złoŜyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: "ZMIANA". 
Wykonawca moŜe wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe pisemne powiadomienie wpłynie do 
Zamawiającego przed upływem terminu do składnia ofert. 
 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego Taczanów Drugi 32 C, Sekretariat. 

Termin składania ofert upływa dnia 17 października 2011 r. o godz. 10.00. 
Oferty złoŜone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 października 2011 r. o godz. 10.30 
w siedzibie Zamawiającego – Taczanów Drugi 32C, gabinet dyrektora 
 

17. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
1. Formularz cenowy naleŜy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.  
2. Końcowa wartość (cena netto), wartość podatku VAT oraz ostateczna cena oferty (cena brutto), winny być 

liczone do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wszystkie ceny 

określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres waŜności umowy i nie będą podlegały zmianom. 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.   
 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena 100 % 
Sposób oceny ofert. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złoŜonych ofert.  
Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuci ofertę, jeŜeli : 
- jest niezgodna z ustawą;  
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem art. 87 ust.2 pkt 

3 ustawy;  
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
- została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

nie zaproszonego do składania ofert; 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 
- jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
Oferty odrzucone nie będą brały udziału w dalszej części niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
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Pozostałe oferty oceniane będą punktowo. 
Maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru : 
                Cmin 

C = -----------------  * 100 
                Cx              
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto danego towaru. 
Cmin - minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu danego towaru. 
Cx - cena brutto rozpatrywanej  oferty danego towaru. 

Wynik postępowania 
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie 
Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert. 
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92 
ustawy. 
Postępowanie o zamówienie publiczne uniewaŜnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 
 

19. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając 

informacje określone art. 92 ustawy. 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy z 

Zamawiającym w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

3. Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu umowę zawartą 
pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą uwzględniającą między innymi warunki płatności. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aprobaty, oświadczenia o zgodności z 
normami zamawianych wyrobów. 

 

20. Wzór umowy 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy 
stanowiącym dodatek do SIWZ.  
JeŜeli Wykonawca wskaŜe w ofercie, iŜ zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  
w § 1 umowy zostanie określony zakres robót, który Wykonawca będzie wykonywał za pomocą 
podwykonawców. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany terminu rozpoczęcia realizacji 
zamówienia uzaleŜnionego od terminu podpisania umowy oraz bieŜącego zapotrzebowania. 
 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 
Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych Dział VI.  
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji zamówienia 
przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 
JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 



7 
 

4) odrzucenia oferty odwołującego.(zgodnie z art.180 ust. 2 ustawy) 
Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej (art. 180 ust. 4 ustawy) wraz z 
dowodem uiszczenia wpisu (art. 187 ustawy) 
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ Zamawiający 
mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu z potwierdzeniem jego odbioru. 
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania  informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane za pomocą faxu (z potwierdzeniem jego otrzymania art. 27 
ust.2 ustawy). 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  
Odwołanie wobec innych czynności niŜ wymienione powyŜej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający 
moŜe przedłuŜyć termin składania ofert. 
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
Zamawiający, nie później niŜ na 7 dni przed upływem waŜności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem 
wykluczenia z postępowania, do przedłuŜenia waŜności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres 
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. JeŜeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.  
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na której 
jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja wzywając Wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej 
ze stron. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie 
później niŜ do czasu otwarcia rozprawy (art. 185 ust. 4 ustawy). Czynności uczestnika postępowania 
odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której 
przystąpił, z zastrzeŜeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, 
który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 
Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub Sądu 
albo  na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy. 
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego o sądzie polubownym (arbitraŜowym ), jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej. 
Zamawiający moŜe wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.  
W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba moŜe 
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umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania 
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, Ŝe w postępowaniu 
odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie Ŝaden Wykonawca. W takim przypadku 
Zamawiający wykonuje, powtarza lub uniewaŜnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie 
z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu. 
JeŜeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie 
wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez 
Zamawiającego, Izba umarza postępowanie a Zamawiający wykonuje, powtarza lub uniewaŜnia czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu. JeŜeli uczestnik 
postępowania, który przystąpił po stronie Zamawiającego, wnosi sprzeciw wobec uwzględnienia w całości 
zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpatruje odwołanie. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do 
protokółu. Koszty postępowania określone są  w art. 186 ust. 6 ustawy. Odwołanie podlega rozpoznaniu przez 
Izbę na warunkach określonych w ustawie artykuły od 187 do 198. Na orzeczenie Izby stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na warunkach określonych w ustawie 
artykuły od 198a do 198g. 
 

22. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

23. Zamawiający nie ogranicza moŜliwości ubiegania się o zamówienie tylko do Wykonawców u których 
ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.  
 

Dodatki :  
1. Formularz cenowy. 
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy. 
3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
4. Informacja o podwykonawcach. 
5. Wzór umowy. 
 
Wszystkie dodatki załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 
Taczanów Drugi, dn. 09.10.2012 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Załącznika nr 1 
……………………………… 
(Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć nagłówkowa) 

 

FORMULARZ CENOWY 
na dostawę opału 

 
1. Oferowane ceny brutto dla Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim:  

(zł / litr) – dwa miejsca po przecinku np. 0,00 zł 

Lp. Towar Cena brutto (zł/ tonę) 

1. Węgiel kamienny eko-groszek  

 

2. Przedstawione ceny zawierają wszystkie koszty i stanowią cenę końcową. 

3. Załadunek, dostawa, rozładunek na koszt Wykonawcy. 

4. Dostawy realizowane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania 

5. Akceptujemy 30 dniowy termin płatności 

6. Oświadczamy, Ŝe: 

- w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy odpowiadamy za jego i ich dostawy jak za 

własne, 

- posiadamy konieczną wiedzę do zrealizowania dostaw, 

- uwaŜamy się za związani niniejszą ofertą na czas wskazany  

- akceptujemy projekt umowy bez zastrzeŜeń 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie z art. 24.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

3. Informacja o podwykonawcach 

4. Aktualny (tj. wystawione nie wcześniej niŜ na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis 

z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

5. Zaakceptowany wzór umowy. 

 
 
 

……………………………………… 

Pieczątka i podpis osoby upowaŜnionej Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego 
 

..........................dnia........................ 
………………………… 
pieczęć Wykonawcy 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
oświadczam co następuje: 
 
1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

2. posiadamy 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  

 
 
 

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 
karnej z art. 233 § 1 KK 

 
 
 
 
 

........................................................ 
podpisy osób uprawnionych 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Załącznik nr 2 do Formularza cenowego 
..........................dnia........................ 

………………………… 
pieczęć Wykonawcy 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Dostawę Eko-groszku” 

Firma (nazwa, adres): 

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

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych  
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 233 § 1 KK 
 
...........................................          .............................................  
      miejscowość, data            podpis osoby upowaŜnionej  
 
Art. 24 : 
1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została 

stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie prze-widuje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie al-bo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw-ko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu po-pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe-go;  

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzie-lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Załącznik nr 3 do Formularza cenowego 
 

..........................dnia........................ 
………………………… 
pieczęć Wykonawcy 

 
 

Informacja o podwykonawcach 

 
 

Dotyczy/ nie dotyczy* 
 

Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom 
% warto ść brutto powierzonej części 

zamówienia 

  

 
* nie potrzebne skreślić 

 
 
 
 
 

................................................................ 
podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 2 do oferty 

WZÓR UMOWY 
 

zawarta w dniu ……….2012 roku w Taczanowie Drugim pomiędzy:  
Zespołem Szkół Publicznych z siedzibą: Taczanów Drugi 32 c, 63-300 Pleszew, zwanym w dalszej treści 
umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
– Dorota Bystrzycka – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim 
a firmą: 
…………………………………………………………………………………………………... 
z siedzibą: ……………………………….……………………………………………………… 
NIP ……………………………………………………… 
zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez:  
- ……………………………………………………… 
- o następującej treści:  

§ 1 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu (znak 
sprawy ZSP-341-2/2011 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy są systematyczne dostawy: węgla kamiennego sortyment eko-groszek w szacowanej 

ilości 97 ton:  
2. Strony ustalają ceny brutto loco Zamawiający: 

1) eko-groszek - ……… zł/ tona, 
3. Towar charakteryzuje się następującymi parametrami: 

- Typ węgla - 31.2 
- Granulat  - 6-25 mm 
- Sortyment - Groszek o zmodyfikowanym składzie ziarnowym 

Parametry jakościowe: 
Wartość opałowa Qr

i MJ/kg 26,0 – 28,0 
Zawartość popiołu Ar % 3,5 – 5,0 
Zawartość siarki Sr

t % 0,50 – 0,60 
Zawartość wilgoci Wr

t % < 11 
Zanieczyszczenia organiczne mg/m3 < 50 

4. Ceny towarów są stałe na czas trwania umowy. 
5. Czas trwania umowy: do 30.04.2013 r. lub do wyczerpania szacowanej ilości zamówienia. 
6. Dostawca zapewnia ciągłe zaopatrzenie w towary wymienione w § 2. 

§ 3 
1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość towaru. 
2. Dostawy, załadunek i rozładunek następują staraniem i na koszt Wykonawcy. 
3. Zamówienia zgłaszane są telefonicznie, a czas realizacji zamówienia maksymalnie do 2 dni roboczych. 
4. Odbiór ilościowy następuje w obecności pracownika Zamawiającego i polega na zwaŜeniu dostawy. 
5. Odbiór dostawy poświadczony jest podpisem pracownika Zamawiającego na dokumencie wydania 

Wykonawcy. 
§ 4 

Warunki płatności: przelew 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego przelewem bankowym 
na konto Wykonawcy. 

§ 5 
1. W przypadku reklamacji jakości towarów, Zamawiający natychmiast poinformuje Wykonawcę o swoich 

zastrzeŜeniach.  
2. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości towarów Zamawiający wystąpi do niezaleŜnego 

laboratorium o zbadanie, czy dostarczony towar odpowiada parametrom określonym w § 2 ust. 3, 
negatywne orzeczenie będzie podstawą do zwrotu dostarczonego towaru na koszt Wykonawcy i obciąŜenia 
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go kosztami ekspertyzy. W przypadku niedostarczenia towaru o parametrach zgodnych z § 2 ust. 3, będzie 
podstawą do zerwania umowy i naliczenia kar umownych. 

3. Strony postanawiają, Ŝe:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminową dostawę przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny netto za kaŜdy dzień zwłoki, 
2) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia netto, 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1) odsetki ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki w zapłacie wartości wynagrodzenia z winy Zamawiającego, 
2) karę umowną z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia, 

netto. 
§ 6 

1. KaŜda ze stron ma prawo odstąpić od umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.  
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 
§ 7 

KaŜda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  
§ 8 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a 
postępowanie sądowe traktować będą jako ostateczność. 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, a w sprawach 
procesowych – przepisy kodeksu postępowania cywilnego.  

§ 10 
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dostawcy, dwa 
dla Zamawiającego.  
 

Akceptujemy umowę bez zastrzeŜeń:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


