
                                                                              

OGŁOSZENIE

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Dobrodzień
46-380 Dobrodzień ul. Piastowska 25
tel. 034 3575-351, 3575-330

e-mail: remwod@ poczta.onet.pl

Ogłasza  postępowanie  o  zamówienie  publiczne,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 
prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (Dz. .U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) na:

Dostawę  koksu i węgla na potrzeby  Zakładu Gospodarki Komunalnej i  

Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012

1.Opis przedmiotu zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koksu i węgla w sezonie grzewczym 2011/2012 na 

potrzeby Zamawiającego w następujących ilościach i o podanych parametrach;

ZADANIE  NR  I  -   koks  gruby  G  II  wartość  opałowa  27000  kJ/kg   przy 

uwzględnieniu dostaw w następujących miesiącach w wysokościach;

-     X 2011 - 20 ton

- XI 2011 - 20 ton

- XII 2011- 20 ton

- I 2012 – 20 ton

RAZEM:  80 ton

ZADANIE NR II - węgiel orzech II wartość opałowa 28000 kJ/kg

-     X 2011 –30 ton

- XII 2011- 40 ton

- I 2012 – 40 ton

- II 2012 – 40 ton

RAZEM:  150 ton

                  ZADANIE NR III - miał węglowy wartość opałowa 24000 kJ/kg

-     X 2011 - 100 ton

- XI 2011 - 80 ton

- XII 2011- 80 ton



- I 2012 – 80 ton

- II 2012 – 60 ton

- III 2012 – 50 ton

RAZEM: 450  ton

                  ZADANIE NR IV – eco groszek wartość opałowa 28000  kJ/kg

-     X 2011 - 30 ton

- XI 2011 - 30 ton

- XII 2011- 20 ton

- I 2012 – 20 ton

RAZEM: 100  ton

Kod i nazwa grupy wg. CPV- 9010000-3

                  2.Podane ilości na poszczególne miesiące mają charakter szacunkowy i  mogą ulec 

                  zmianie zarówno w podanych okresach  jak również całościowo  w zależności od 

                  warunków pogodowych .

                  3.Miejsce dostawy ; teren działania Zamawiającego  – Gmina Dobrodzień. 

                  (wskazane  dokładnie w zleceniach).

4.Dostawy uzależnione od potrzeb Zamawiającego i od możliwości składowych na 

placach przy kotłowniach. 

                  5.Zamawiający  zastrzega sobie prawo;
                  a/. wyrywkowej kontroli wagi dostawy przy uwzględnieniu około 10 km dojazdu 
                  do wagi.
                  b/.wyrywkowej kontroli jakości dostawy.
       2.Wymagany termin realizacji zamówienia :

           od dnia 15.10.2011r.do dnia 30.04. 2012r

3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę, nie 
podlegającą  odrzuceniu.  Zamawiający  odrzuci  ofertę  w  przypadku  zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w art. 24 i art. 89 ustawy pzp. Ważna oferta musi spełniać 
następujące warunki ustawowe:

      Wykonawca musi spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ustawy, tj.

       - posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie sprzedaży przedmiotu 

       objętego przetargiem  ,

       - posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym 
       i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie 
       innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
       wykonania zamówienia;
       - znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     

       zamówienia,

       - nie podlegać wykluczeniu z postępowania .



4.Wykonawca ubiegający się  o udzielenie  niniejszego zamówienia winien załączyć  do 

formularza  ofertowego  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1   niżej  wymagane 

dokumenty;

       1.Aktualny odpis  z  właściwego rejestru  albo aktualne  zaświadczenia  o  wpisie  do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

      2.Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2,

      3.W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie – właściwe 

      dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia”.

  WAŻNE; Dokument wymieniony w pkt.4.1. winien być złożony w   oryginale 

lub kserokopii opatrzonej klauzulą  „za zgodność z oryginałem” poświadczonej 

przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy. 

5.Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
6.Zamawiający  dopuszcza do składania ofert częściowych.
7.Specyfikację  istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście  w siedzibie 
zamawiającego,  46-380  Dobrodzień,  ul.Piastowska  25  pokój  nr  3  lub  za  zaliczeniem 
pocztowym. SIWZ udostępniane jest  nieodpłatnie.  Osobą uprawnioną do kontaktów z 
oferentami : Pan Zygfryd Czichon od poniedziałku do piątku , tel. 034 3575-351, 3575-
330 w godz. 7.00 – 14.00
8.Miejsce  i  termin składania ofert:  Oferty można składać w siedzibie zamawiającego, 
Dobrodzień ul. Piastowska 25 , sekretariat w terminie do 19.09. 2011r do godz. 7 30
9.Miejsce  i  termin otwarcia  ofert:  Otwarcie ofert  nastąpi  w siedzibie  zamawiającego, 
świetlica w dniu 19.09. 2011r. o godz. 7 45
10.Kryteria oceny ofert i ich waga:

a) cena                                     - 100%
11.Wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
15.Termin związania ofertą upływa 30 dnia po upływie terminu składania ofert .

        Dobrodzień 2011-09-07 DYREKTOR

    mgr inż. Dariusz Dykta



                                                                                       Dobrodzień 07.09.2011r.
 

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia,  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  w  oparciu  o  przepisy  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29 

stycznia 2004r. (Dz. .U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)  i dotyczy:

dostawy  koksu i węgla na potrzeby  Zakładu Gospodarki Komunalnej i  

Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012

I. Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

46-380 Dobrodzień

ul. Piastowska 25

tel. 034- 3575-351, 3575-330

e-mail: remwod@ poczta.onet.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  koksu  i  węgla  w  sezonie  grzewczym 

2011/2012 na potrzeby Zamawiającego w następujących ilościach i o podanych 

parametrach;

ZADANIE  NR  I  -   koks  gruby  G  II  wartość  opałowa  27000  kJ/kg   przy 

uwzględnieniu dostaw w następujących miesiącach w wysokościach;

-     X 2011 - 20 ton

- XI 2011 - 20 ton

- XII 2011- 20 ton

- I 2012 – 20 ton

RAZEM:  80 ton

ZADANIE NR II - węgiel orzech II wartość opałowa 28000 kJ/kg

-     X 2011 –30 ton

- XII 2011- 40 ton

- I 2012 – 40 ton

- II 2012 – 40 ton



RAZEM:  150 ton

                  ZADANIE NR III - miał węglowy wartość opałowa 24000 kJ/kg

-     X 2011 - 100 ton

- XI 2011 - 80 ton

- XII 2011- 80 ton

- I 2012 – 80 ton

- II 2012 – 60 ton

- III 2012 – 50 ton

RAZEM: 450  ton

                  ZADANIE NR IV – eco groszek wartość opałowa 28000  kJ/kg

-     X 2011 - 30 ton

- XI 2011 - 30 ton

- XII 2011- 20 ton

- I 2012 – 20 ton

RAZEM: 100  ton

Kod i nazwa grupy wg. CPV- 9010000-3

                  2.Podane ilości na poszczególne miesiące mają charakter szacunkowy i  mogą ulec 

                  zmianie zarówno w podanych okresach  jak również całościowo  w zależności od 

                  warunków pogodowych .

                  3.Miejsce dostawy ; teren działania Zamawiającego  – Gmina Dobrodzień. 

                  (wskazane  dokładnie w zleceniach).

4.Dostawy uzależnione od potrzeb Zamawiającego i od możliwości składowych na 

placach przy kotłowniach. 

                  5.Zamawiający  zastrzega sobie prawo;
                  a/. wyrywkowej kontroli wagi dostawy przy uwzględnieniu około 10 km dojazdu 
                  do wagi.
                  b/.wyrywkowej kontroli jakości dostawy.

III.Termin realizacji zamówienia

     od dnia 15.10.2011r.do dnia 30.04. 2012r

IV. Zamówienia uzupełniające

1.Zamawiający  przewiduje rozszerzenie zamówienia podstawowego, o którym mowa w 

art.  67  ust.  1  pkt.  7  ustawy pzp.w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  obiektywnych 

warunkujących konieczność ich zlecenia(warunki pogodowe).

      2.Zamawiający przewiduje prawo opcji tj. zmniejszenie zamówienia o podane powyżej 

      ilości w zależności od warunków pogodowych.



      3.Zamawiający zastrzega sobie uzależnienie realizacji zamówienia, w zależności od 

      sukcesywnych potrzeb uzależnionych od warunków pogodowych. Brak wyczerpania w 

     terminach określonych w SIWZ podanych ilości po stronie Zamawiającego  nie upoważnia 

     Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

V.Zamówienia częściowe i wariantowe 

Zamawiający  dopuszcza do składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza do składania  ofert   wariantowych.

VI.Warunki  udziału  wykonawców  w postępowaniu  oraz  sposób  dokonywania  ich 

oceny przez zamawiającego.

O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  złożą  ważną  ofertę,  nie 

podlegającą  odrzuceniu.  Zamawiający  odrzuci  ofertę  w  przypadku  zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 24 i art. 89 ustawy pzp. Ważna oferta musi 

spełniać następujące warunki ustawowe:

      Wykonawca musi spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ustawy, tj.

       - posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie sprzedaży przedmiotu 

       objętego przetargiem  ,

       - posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym 
       i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie 
       innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
       wykonania zamówienia;
       - znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     

       zamówienia,

       - nie podlegać wykluczeniu z postępowania .

VII.Dokumenty wymagane od oferentów 

Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  winien  załączyć  do 

formularza  ofertowego  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1   niżej  wymagane 

dokumenty;

      1.Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenia  o  wpisie  do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

      2.Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2,

      3.W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie – właściwe 

      dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

     Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia”.



WAŻNE; Dokument wymieniony w pkt.VII.1. winien być złożony w   oryginale 

lub kserokopii opatrzonej klauzulą  „za zgodność z oryginałem” poświadczonej 

przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy. 

VIII.Opis sposobu przygotowania i składania ofert.

     1.Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 

     w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

     zamówienia.

2.Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki 

dotyczące  SIWZ  stanowią  jej  integralną  część.  Koszty  związane  z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.

3.Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę 

więcej  niż  jednej  oferty  lub  oferty  zawierającej  rozwiązania  alternatywne 

spowoduje jej odrzucenie.

4.Ofertę  należy  sporządzić  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem 

nieważności, w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze albo inną 

trwałą  i  czytelna  techniką.  Ofertę  stanowi  wypełniony  i  podpisany  druk 

Formularza ofertowego z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami.

5.Ofertę, jak i jej załączniki podpisują osoba/osoby reprezentujące osobę prawną 

lub  fizyczną,  których  upoważnienie  do  reprezentowania  wynika  z  wpisu  do 

właściwego  rejestru  lub  ewidencji  działalności  gospodarczej  bądź  udzielonego 

pełnomocnictwa. W przypadku spółek cywilnych w/w dokumenty powinny być 

podpisane  przez  wszystkich  wspólników,  chyba  że  umowa  spółki  wyraźnie 

powierza  prawo reprezentowania  tylko  niektórym z  nich.  W razie  wątpliwości 

przyjmuje  się,  że  uczestnictwo  w  przetargu  i  podpisywanie  dokumentów 

bezwzględnie przekraczają zakres zwykłych czynności spółki.

6.W  przypadku  gdy  oferenta  reprezentuje  pełnomocnik,  do  ofert  musi  być 

załączone  pełnomocnictwo,  posiadające  zakres  i  podpisane  przez  osoby 

reprezentujące osobę  prawną lub fizyczną.  W przypadku złożenia  kserokopii  – 

pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby 

upoważnione do podpisywania oferty.

7.W  przypadku,  kiedy  ofertę  składa  kilka  podmiotów  wspólnie,  oferta  oraz 

wszystkie  załączniki  muszą  być  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do 

reprezentowania każdego z podmiotów. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście 



oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 

ofertę.

8. Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące SIWZ – 

kierując swoje zapytania na piśmie w sposób i na zasadach określonych w art. 38 

ustawy Pzp. 

9.Oferent  może  wprowadzić  zmiany  do  oferty  przed  upływem  terminu  do 

składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana 

oferta, z dopiskiem ZMIANA.

10.Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne 

powiadomienie  wpłynie  do  zamawiającego  przed  upływem  terminu  składania 

ofert.

IX.Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami 

    1.W niniejszym postępowaniu obowiązuje pisemny sposób porozumiewania się 

pomiędzy zamawiającym i wykonawcami, tj. dokument przesłany faksem lub e-mailem 

należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie pocztą.

2.Adres  do  korespondencji:  ZGKiM  Dobrodzień  ,  ul.  Piastowska  25,  46-380 

Dobrodzień, poczta e-mail: remwod@ poczta.onet.pl

3.Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami, po stronie zamawiającego jest: 

Pan Zygfryd Czichon od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 –14 00, tel. 034 

3575-351, 3575-330

X.Wymagania dotyczące wadium;

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

XI.Termin związania ofertą:

Składający  ofertę  pozostaje  nią  związany przez  30  dni,  licząc  od  upływu terminu 

składania ofert.  

XII.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.1.Ofertę  należy  złożyć  zamkniętej  kopercie  w  siedzibie  zamawiającego: 

Dobrodzień ul. Piastowska 25 , sekretariat do dnia 19.09.2011r. do godz. 7 30

1.2.Kopertę należy zaadresować: ZGKiM Dobrodzień, ul. Piastowska 25, 46-380 

Dobrodzień  i zaopatrzyć napisem „Oferta na sprzedaż koksu i węgla”. 

1.3.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

1.4.Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  19.09.2011r.  o  godz.  7  45  w  siedzibie 

zamawiającego: Dobrodzień ul. Piastowska 25 ( świetlica).

                  1.5.Oferenci lub upełnomocnieni ich przedstawiciele mogą uczestniczyć w 



                  jawnym otwarciu ofert. W przypadku, gdy oferent nie będzie obecny przy 

                  otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które 

                  zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

1.6.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  W trakcie  jawnego  otwarcia  ofert 

podaje się do wiadomości nazwę oraz adres wykonawcy, którego oferta jest 

                 otwierana a także informacje dotyczące ceny oferty i warunków płatności, terminu 

                 wykonania – zawartych w ofercie.

XIII.Opis sposobu ustalenia ceny ofertowej.

1.Oferent winien określić ceny na wymienione rodzaje koksu i węgla, wg zasad:

- wszystkie wartości, określone w ofercie oraz ostateczna cena oferty winny 

być liczone do dwóch miejsc po przecinku,

2.Ostateczną  cenę  oferty  stanowi  suma  wartości  brutto  (z  podatkiem  VAT), 

wyliczona dla danego zadania wg cen podanych na dzień złożenia oferty.

XIV.Kryteria i zasady oceny ofert.

1.Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej ofert, zamawiający będzie kierował się 

wyłącznie kryterium ceny , której znaczenie (wagę) określa procent 

a)  cena  (koszt) z podatkiem VAT                                              - 100%

                  2.Wybór wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o porównanie 

                  zaproponowanych cen.

3.Zamawiający, za zgodą wykonawcy poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

4.Zamawiający  przyzna  zamówienie  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada 

zasadom określonym w ustawie pzp i spełnia wymagania, zamieszczone w SIWZ 

oraz uzyska największą ilość punktów, obliczonych według kryteriów oceny ofert 

dla danego zadania (suma  odpowiednio ceny za 1 tonę wraz z ceną za dowóz 1 

tony danego sortymentu na dane zadanie).

    XV.Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

    umowy.

       O terminie i miejscu zawarcia umowy wykonawca, którego oferta zostanie 
         wybrana będzie powiadomiony w formie pisemnej.

   XVI.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    XVII.Istotne postanowienia umowy.

         1.Projekt umowy jaka będzie obowiązywała pomiędzy stronami zawiera załącznik 



          nr 3 do SIWZ. Zgodę na projekt umowy Wykonawca wyraża podpisując 

          oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

               2.Wielkość zamówienia  określone w Dz. II  niniejszej SIWZ stanowi maksymalny 

               limit potrzeb zamawiającego 

               3..Zamawiający zastrzega jednak sobie uzależnienie realizacji zamówienia, w 

               zależności od sukcesywnych potrzeb uzależnionych od warunków pogodowych  . 

              Brak wyczerpania w terminie określonym w SIWZ podanych ilości nie upoważnia 

              Wykonawcę do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec                

               Zamawiającego.

              4. 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. W przypadku, o którym mowa w 

               zdaniu poprzednim , Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

               tytułu wykonania części umowy.

              Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają 
              możliwość zmiany przedmiotowej umowy w przypadkach:

         a/.wskazanych w §7 ust.1 lub 2 projektu umowy – załącznik nr 3,
              b/.ustawowej zmiany podatku VAT,
             c/. przyczyn wynikających ze zmiany sytuacji finansowej w następstwie np. 
             opracowania planów oszczędnościowych, niekorzystnych prognoz ekonomicznych 
             w gospodarce, utraty płynności finansowej a w następstwie powyższego konieczność 
             redukcji zakresu rzeczowego, czego nie można było przewidzieć w chwili 
             ogłoszenia przetargu lub zawarcia umowy.
      XVIII. Postanowienia dodatkowe. 

            Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

            Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

            Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

            Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dokonywane będzie  w walucie 

            polskiej. 

XIX.Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom których  interes  prawny doznał  uszczerbku,  w wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  zasad  określonych  w  ustawie  PZP,  przepisach  wykonawczych  oraz  w 

SIWZ przysługują  środki  ochrony prawnej  przewidziane  w  Dziale  VI  ustawy z  dnia 

29.01.2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  .U.  z  2010r,  Nr  113,  poz.  759  z 

późn.zm.).



      Dobrodzień, dnia 07.09.2011r.
W załączeniu:
               1.          Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
               2.          Załącznik nr 2,

   3.         Projekt umowy – Załącznik nr 3
                                                                                                         DYREKTOR

    mgr inż. Dariusz Dykta



  Załącznik nr 1 do SIWZ

                                                                                    ................................................
                                                                                                               / miejscowość, data/

...........................................
   /pieczątka firmowa oferenta/

KARTA OFERTOWA

      Niniejszy oświadcza/y/, iż w przetargu nieograniczonym organizowanym przez ZGKiM 
Dobrodzień na  dostawę koksu i węgla w sezonie grzewczy 2011/2012 ;
1.proponujemy następujące ceny  na dzień złożenia oferty za 1 tonę wraz z dowozem ;

ZADANIE NR I - koks gruby G II wartość opałowa 27000 kJ/kg 

...........................................zł netto + VAT =........................................zł*

ZADANIE NR II -węgiel orzech II wartość opałowa 28000 kJ/kg

...........................................zł netto + VAT =........................................zł*

ZADANIE NR III -miał węglowy wartość opałowa 24000 kJ/kg

...........................................zł netto + VAT =........................................zł *

ZADANIE NR IV –eco groszek  wartość opałowa 28000  kJ/kg

...........................................zł netto + VAT =........................................zł *

2.Akceptujemy  zapis Działu II pkt.4  SIWZ dotyczący dowozu koksu i węgla  uzależnionych 

od potrzeb Zamawiającego i od możliwości składowych na placach przy kotłowniach. 

3.Stwierdzamy,  iż  posiadamy  niezbędne  atesty  na  oferowany  koks  i  węgiel,  które  będą 

dołączane do każdej dostawy na żądanie Zamawiającego. 

4.Zgadzamy  się  na  30  dniowy  termin  płatności  od  daty  otrzymania  faktur  przez 
Zamawiającego,
5.Uważam/y/ się za związanego/ych/ ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
6.Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać ;
a/.przy udziale podwykonawców;*
- .................................................................................................................................................
- .................................................................................................................................................
b/. siłami własnymi*

* - niepotrzebne skreślić            
                                                                                     ..................................................
                                                                                  / pieczątka/i/ imienna/e/ oraz podpisy
                                                                        osób upoważnionych do reprezentowania firmy/



                                                                                           Załącznik nr 2 do SIWZ

                                                                                    ................................................
                                                                                                               / miejscowość, data/

...........................................
   /pieczątka firmowa oferenta/

OŚWIADCZENIE

   Niniejszym oświadczam/y/, iż ;
1.posiadam/y uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.posiadadam/y/ niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem 
technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawimy 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego 
i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3.znajduję/my/  się w sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej zapewniającej  wykonanie 
zamówienia,
4.nie  podlegam/y/  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia   na 
podstawie art.  24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.z 2010r, nr 113, poz. 759 z późn.zm.),
5.nie znajduję/my/ się w stanie upadłości lub likwidacji,
6.zapoznałem/śmy/  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i 
akceptujemy ją bez zastrzeżeń,
7.oświadczam(my),  że zawarty w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia 
projekt umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany i zobowiązuję (my) się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podstawowych warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
8.nie  posiadamy  zaległości  w  opłacaniu  podatków  i  składek  na  rzecz  Urzędu 
Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

                                                                                     ..................................................
                                                                                  / pieczątka/i/ imienna/e/ oraz podpisy
                                                                        osób upoważnionych do reprezentowania firmy/



PROJEKT                                                                                                   Załącznik nr 3 

UMOWA   

zawarta w dniu .................. 2011r. w Dobrodzieniu  pomiędzy : 
Zakładem Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  z  siedzibą  w  Dobrodzieniu  przy  ul. 
Piastowskiej  25, 46-380 Dobrodzień  zwanym dalej ‘KUPUJACYM’, NIP 575-00-13-877, 
REGON 150026718 w imieniu którego działa;
1. mgr inż. Dariusz Dykta - Dyrektor
a
.....................................................................................................................................................
działającą w oparciu o wpis do KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej ................. 
...................... *zwanym dalej  'SPRZEDAJĄCYM' w imieniu którego działają;
1...............................
2...............................

Stosownie  do  przetargu  nieograniczonego  z  dnia  .................  2011r.  rozstrzygniętego  w 

dniu.......................  2011r.  na dostawę koksu i  węgla w sezonie grzewczym 2011/2012 na 

potrzeby Kupującego strony umowy postanawiają, co następuje;

§ 1
1.Przedmiotem umowy jest dostawa przez Sprzedającego na rzecz Kupującego koksu i węgla 
w następujących ilościach i o podanych parametrach grzewczych ;

ZADANIE  NR  I  -   koks  gruby  G  II  wartość  opałowa  27000  kJ/kg   przy 

uwzględnieniu dostaw w następujących miesiącach w wysokościach;

-     X 2011 - 20 ton

- XI 2011 - 20 ton

- XII 2011- 20 ton

- I 2012 – 20 ton

RAZEM:  80 ton*

ZADANIE NR II - węgiel orzech II wartość opałowa 28000 kJ/kg

-     X 2011 –30 ton

- XII 2011- 40 ton

- I 2012 – 40 ton

- II 2012 – 40 ton

RAZEM:  150 ton*

                  ZADANIE NR III - miał węglowy wartość opałowa 24000 kJ/kg

-     X 2011 - 100 ton

- XI 2011 - 80 ton



- XII 2011- 80 ton

- I 2012 – 80 ton

- II 2012 – 60 ton

- III 2012 – 50 ton

RAZEM: 450  ton*

                  ZADANIE NR IV – eco groszek wartość opałowa 28000  kJ/kg

-     X 2011 - 30 ton

- XI 2011 - 30 ton

- XII 2011- 20 ton

- I 2012 – 20 ton

RAZEM: 100  ton*

2.Podane ilości na poszczególne okresy mają charakter szacunkowy i  mogą ulec zmianie 

zarówno  w  podanych  okresach   jak  również  całościowo   w  zależności  od  warunków 

pogodowych .

3.Miejsce dostawy ; teren działania Kupującego – Gmina Dobrodzień. (wskazane dokładnie w 

zleceniach).

4.Poszczegółne  dostawy  w  danym  okresie  uzależnione  są  od  potrzeb  Kupującego   i  od 

możliwości składowych na placach przy kotłowniach. 

§ 2
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ................... 2011r.do dnia ………………
2012r.

§ 3
1.Strony ustalają następujące ceny  za 1 tonę wraz z dowozem;
ZADANIE NR I -koks gruby G II wartość opałowa 27000 kJ/kg 

.............. zł netto + VAT =............. zł*

ZADANIE NR II -węgiel orzech II wartość opałowa 28000 kJ/kg

.............. zł netto + VAT =........... zł*

ZADANIE NR III -miał węglowy wartość opałowa 24000 kJ/kg

.............. zł netto + VAT =........... zł*

ZADANIE NR IV –eco groszek  wartość opałowa 28000  kJ/kg

.............. zł netto + VAT =........... zł*

2.Termin płatności faktur ustala się na 30 dni od chwili ich otrzymania przez Kupującego 
poprzez wpłatę na wskazane w fakturach konto bankowe Sprzedającego. 



§4
1.Dostawa odbywać się  będzie   na wskazane  w zleceniach przez  Kupującego miejsca  na 
terenie Gminy Dobrodzień.
2.  Do  każdej  faktury  Sprzedający  zobowiązany jest  dołączyć  stosowny certyfikat  jakości 
producenta na żądanie Kupującego. 
3.Kupujący zastrzega sobie prawo;
a/. wyrywkowej kontroli wagi dostawy przy uwzględnieniu około 10 km dojazdu do wagi.
b/.wyrywkowej kontroli jakości dostawy.
4.Stwierdzenie  nieprawidłowości  po  stronie  Sprzedającego  oznacza  konieczność  dostawy 
brakującej ilości na koszt Sprzedającego przy uwzględnieniu przyjęcia takiego samego braku 
ilości  wszystkich dostaw jakie miały miejsce od ostatniego ważenia na dany sortyment. 

§5
1.Kupujący za pośrednictwem faksu lub telefonicznie informować będzie Sprzedającego  o 
pożądanym terminie dostawy w danym okresie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Sprzedającego do przeprowadzania uzgodnień o których 
mowa w ust.1 jest ................................................................................

§6
1.Sprzedajacy  zobowiązany  jest  z  wyprzedzeniem  co  najmniej  1  dniowym  informować 
Kupującego w sposób wskazany w §5 ust.1 o mającej nastąpić dostawie.
2.Dostawy wykonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6 00-14 00.

§7
1.Kupujący  zastrzega  sobie  uzależnienie  realizacji  zamówienia,  w  zależności  od 

sukcesywnych  potrzeb  uzależnionych  od  warunków  pogodowych.  Brak  wyczerpania  w 

terminach  określonych  w  SIWZ  podanych  ilości  po  stronie  Kupującego   nie  upoważnia 

Sprzedającego do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Kupującego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, 

Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od   powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w  zdaniu poprzednim , Sprzedający może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.Zgodnie z art.  144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość 
zmiany przedmiotowej umowy w przypadkach:

         a/.wskazanych w ust.1 , 2  ,
              b/.ustawowej zmiany podatku VAT,
             c/. przyczyn wynikających ze zmiany sytuacji finansowej w następstwie np. 
             opracowania planów oszczędnościowych, niekorzystnych prognoz ekonomicznych 
             w gospodarce, utraty płynności finansowej a w następstwie powyższego konieczność 
             redukcji zakresu rzeczowego, czego nie można było przewidzieć w chwili 
             ogłoszenia przetargu lub zawarcia umowy.
5. Zamawiający  przewiduje rozszerzenie zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 

67  ust.  1  pkt.  7  ustawy  pzp  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  obiektywnych 

warunkujących konieczność ich zlecenia(warunki pogodowe).



§8
Zmiany  postanowień   umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  formie  aneksu   z 
wyjątkiem zmiany wysokości cen  w przypadku ich zmian niezależnych od Sprzedającego.

§9
Kupujący  oświadcza,  iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług - VAT o numerze NIP 
575-00-13-877 i upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur bez swojego podpisu.

§10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie maja odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. .U. z 2010r, Nr 
113, poz. 759 z późn.zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

§11
Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie  właściwym  sądom  powszechnym  po  wyczerpaniu  postępowania 
polubownego.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze 
stron.    

* - niepotrzebne skreślić

       KUPUJĄCY                                                           SPRZEDAJĄCY
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