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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę węgla eko-groszek i orzech
I. Nazwa Zamawiającego:
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca
ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. (zwany dalej „Zamawiającym”),
tel. (032)4537110 fax: (032) 4555325
REGON 000297690, NIP 647-21-80-171
e-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl
strona internetowa: www.wscp.wodzislaw.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę opału - węgiel eko-groszek i orzech prowadzone
jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opału w postaci węgla kamiennego typu
eko-groszek i orzech do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim o
następujących parametrach:
Węgiel eko- groszek
Ilość

320 t

WYMAGANE PARAMETRY:
Granulacja

8-25 mm

Wilgotność

Do 8%

Zawartość popiołu

Do 6%

Temperatura spiekania popiołu

powyżej 1100° C

Spiekalność Ri

max do 20

Zawartość miału

Do 5 %

Średnia do wysokiej zawartości części lotnych

28-40 %

Wartość opałowa

Powyżej 28 MJ/kg

Zawartość siarki

do 0,6%

Węgiel orzech
Ilość

12 t

WYMAGANE PARAMETRY:
Granulacja

25 - 80mm

Wartość opałowa

≥ 29 000 kJ/kg

Zawartość siarki

do 0,8%

Zawartość popiołu

5-8%

Wykonawca zobowiązany jest do podania producenta węgla.

2. Dostawca zapewnia transport we własnym zakresie loco kotłownia szpitala.
3. Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający dostawę, zawierający
następujące dane: datę i wielkość dostawy, nazwisko osoby wydającej, miejsce załadunku i
rozładunku, nr rej. samochodu dostawczego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego węgla w terminie
30 dni od daty dostawy.
5. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności ziarnistości (granulacji), wartości
opałowej oraz zawartości w nim popiołu i wilgoci ,spiekalności, siarki – wszystkich parametrów
wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia .
Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania próbek w laboratorium, a w przypadku gdy
dostarczony opał nie będzie odpowiadał normom kosztami badania obciąży Dostawcę szczegółowy opis procedury zawiera wzór umowy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy,
w szczególności nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia i innych przewidzianych
umową.
7. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, i projekcie
umowy.
8. Poszczególne partie zamawianego węgla eko-groszek będą w granicach od 10 ton do 25 ton
jednorazowo, orzech- 3 tony – 4 razy w roku
9. Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. Termin wykonania zamówienia i miejsce wykonania zamówienia.
1. Termin realizacji zadania – od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Zamówienie będzie realizowane na podstawie zgłoszeń dokonywanych faksem, mailem lub
telefonicznie w terminie 3 dni od jego złożenia w godz. 7.30-14.00.
3. Dostawy należy realizować w porozumieniu z osobą zgłaszającą zamówienie.
4. Miejscem wykonania zamówienia jest Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.
ul. Bracka 13.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez
konsekwencji finansowych, uzależniając swą decyzję od faktycznych potrzeb występujących
podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
V. Warunki uprawniające do udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych
warunków
1)
1. 1. Zgodnie z art. 22 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień
do wykonywania określonej działalności
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
Zamawiający dokona oceny warunków spełnia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa powyżej, na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów metodą „spełnia-nie
spełnia”.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku składania oferty wspólnej o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają wymagania podane w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. Dokumenty, w tym oświadczenia, jakie w szczególności należy złożyć
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu:
2) wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr I do SIWZ;
3) oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
okoliczności, o których mowa w art. 24 ustawy – zgodnie z treścią w/w przepisów ustawy
/Załącznik nr II do SIWZ/;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, 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, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy/podmiotów występujących wspólnie w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty,
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
powyżej, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia (podwykonawcy),
wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty
wymienione w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 2-4 Specyfikacji.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się złożenia oferty w formie elektronicznej.
2. Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami ustawy oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie
art. 89 ust. 1 ustawy.
3. W szczególności oferta winna być kompletna, tzn. winna zawierać wszystkie wymagane
dokumenty, w tym oświadczenia.
4. Wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty muszą
być złożone w formie podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
oryginału bądź poświadczonej przez tę osobę za zgodność z oryginałem kserokopii (wymaga
się podpisania bądź poświadczenia każdej zapisanej strony dokumentu), jeżeli w treści
specyfikacji nie została zastrzeżona forma szczególna.
5. Forma podpisu: imienna pieczątka i podpis; forma poświadczenia za zgodność z oryginałem:
imienna pieczątka, podpis, data oraz napis: “za zgodność z oryginałem” (lub równoznaczny).
6. Wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, w tym formularze, których wzory dołączono
do Specyfikacji należy sformułować i wypełnić ściśle wg oznaczonych wzorów, bez
pozostawiania nie wypełnionych miejsc.
7. Dokumenty składające się na ofertę winne być, pod rygorem nieważności, sporządzone na
maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do
występowania w obrocie prawnym bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa, którego
oryginał należy dołączyć do oferty.
8. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na
język polski przez tłumacza przysięgłego.
9. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być dokonane w sposób jednoznaczny i nie
budzący wątpliwości, a ponadto parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
uprawnioną.
10. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie. Koperta winna posiadać
oznaczenie Wykonawcy, Zamawiającego oraz napis:
„Oferta na dostawę opału– nie otwierać przed dniem 27.11.2015 r. godz. 14:10”
1. Jeżeli oferta zostanie opakowana, zabezpieczona lub oznaczona w inny sposób niż powyżej
opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, a także
przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty.
VIII. Zmiana i wycofanie oferty
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być dokonane w sposób przewidziany dla
przygotowania oferty, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. W przypadku zmiany oferty - dokumenty zmieniające treść oferty, natomiast w przypadku
wycofania oferty - powiadomienie o wycofaniu oferty, należy umieścić w nieprzeźroczystej
zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy, Zamawiającego, nazwą postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiednim napisem „Zmiana oferty” lub
„Wycofanie oferty”.
IX. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Ocena ofert złożonych przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania zostanie
przeprowadzona w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie Zamawiający dokona sprawdzenia, czy nie zachodzą ustawowe
przesłanki odrzucenia oferty.
3. W drugim etapie oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg następujących

kryteriów:
Cena: 100 %
4. W zakresie kryterium ocena zostanie dokonana wg wzoru:
(cena najniższa spośród złożonych ofert : cena oferty badanej) x 100
5. Cena ofertowa przyjmowana do wyliczeń wg powyższego wzoru to cena za realizację całości
zamówienia (uwzględniająca także warunki transportu) wyliczona zgodnie z opisem sposobu
obliczenia ceny, określonym w rozdziale X Specyfikacji.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca cenę najniższą. Jeżeli 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
określonym terminie ofert dodatkowych.
X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną
i ostateczną.
2. W cenę usługi należy wkalkulować koszty transportu.
3. Wykonawca winien ponadto uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty
realizacji zamówienia, także nie wymienione powyżej, które mają wpływ na cenę oferty.
4. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników,
kalkulacji itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe
postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej specyfikacji.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie
polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
XI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr III do Specyfikacji.
2. Zamawiający wymaga by Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach podanych we wzorze umowy.
XII. Wyjaśnianie oraz modyfikacja treści Specyfikacji
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Prawa
Zamówień Publicznych.
XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
1. W toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą uważane za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu wyznaczonego do ich złożenia.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

XIV. Wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Maciej Janeta – przetargi@wscp.wodzislaw.pl – sprawy formalne
Mirosław Tomas tel. 32/4537170 -sprawy merytoryczne
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2015 r. o godz. 14:00.
2. Ofertę należy złożyć w terminie w Sekretariacie WSCP w Wodzisławiu Śl., przy ul. Brackiej
13 w godz. 7:00-14:30.
3. Oferty złożone (również za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej) po upływie terminu
składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.
4. Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności, by złożyć ofertę w stanie
nieuszkodzonym.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek Administracji w Wodzisławiu
Śl. przy ul. Brackiej 13 w dniu 27.11.2015 r. o godz. 14:10
XVI. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu terminu określonego w pkt. 1.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XVII. Informacje dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
XVIII. Informacje dotyczące otwarcia, badania i oceny ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
finansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny.
4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Nie udzielenie przez Wykonawcę wyjaśnień w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie skutkowało będzie odrzuceniem oferty.
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w
jej treści.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli
oferty.
8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony ustawą.
9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XIX Środki ochrony prawnej
1. Wykonawca, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego zasad określonych w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy jak też
niniejszej Specyfikacji, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną wyżej
ustawą.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy.

XX. Postanowienia końcowe
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli ofertę,
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 przyznaną ofertom punktację.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana
Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Przez okres obowiązywania umowy obowiązywać będzie niezmienność cen za wyjątkiem:
a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena
netto pozostanie niezmienna. Zmiana nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego.
5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
ze zm.).
XXI. Załączniki.
Załącznik nr I
Załącznik nr II
Załącznik nr III

- formularz ofertowy
- oświadczenie
- wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR I
…...........................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
przetarg nieograniczony
na dostawy opału –eko-groszek i orzech – znak sprawy 18/2015/DZP/PN
Dane Oferenta:
Nazwa Oferenta:
...............................................................................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................................................. .....
Tel./fax: .................................................................................................................. ..............................................
NIP: ....................................................

REGON: ...............................................

osoba do kontaktu: …............................................................................................
e-mail: ...................................................
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego składamy naszą ofertę:
Oferta została przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
W formularzu cenowym oferty zawarta jest oferowana całkowita cena wykonania zamówienia. Formularz został
sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr I do SIWZ.
Oferujemy wykonanie zadania w cenie:
Wartość netto: ........................................................................ zł
Słownie: .................................................................................. zł
Wartość brutto:....................................................................zł
(słownie:........................................................................................................................................................)
Artykuł
Ilość

Węgiel eko groszek
320 t

Cena netto za 1 tonę
Cena brutto za 1 tonę

Artykuł
Ilość

Węgiel orzech
12t

Cena netto za 1 tonę
Cena brutto za 1 tonę

Oferowany asortyment pochodzi od następującego producenta: …………………….
............................................

(miejscowość , data)

...........................................
(podpisy osób uprawnionych)

ZAŁĄCZNIK NR II

…...........................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
O ŚWIADCZENIA
przetarg nieograniczony
na dostawy opału eko-groszek i orzech– znak sprawy 18/2015/DZP/PN

Oświadczamy, że:
1. spełniamy warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonania określonych prac lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. spełniamy warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. spełniamy warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie w art. 24 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.)
6. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert,
7. zapewniamy dostawę przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt do siedziby
Zamawiającego,
8. zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia określonymi w
SIWZ oraz przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
9. w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z SIWZ w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego,
10. zastrzegamy, że informacje zawarte w załączniku nr ..... do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
i nie powinny być udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu*,
11. powierzymy/nie powierzymy* następującą część zamówienia Podwykonawcom:................................
12. Oświadczamy, że:
a) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2007 roku Nr 50 poz. 33 z późn. zm.)*,
b) należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2007 roku Nr 50 poz. 33 z późn. zm.) i w związku z powyższym, poniżej
przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*
Lista podmiotów należącej do grupy kapitałowej – w załączeniu
*niepotrzebne skreślić
.............................................
(miejscowość , data)

...........................................
(podpisy osób uprawnionych)

ZAŁĄCZNIK NR III

Istotne postanowienia umowy:
UMOWA
zawarta w dniu ........................ w Wodzisławiu Śl. pomiędzy :
Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca, ul. Bracka 13 , 44-300
Wodzisław Śl., zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:
Dyrektor Szpitala – dr n. med. Norberta Prudla
a ............................................................................................................
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego znak sprawy 18/2015/DZP/PN rozstrzygniętego w dniu ................... została zawarta
umowa o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy i obowiązki Stron
1. Przedmiotem niniejszej umowy są warunki dostaw opału w postaci węgla.
2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu zaopatrzenie w węgiel w czasie obowiązywania umowy zgodnie
z potrzebami Zamawiającego w sortymentach, klasach deklarowanych ilościach określonych poniżej:
Węgiel eko-groszek
Ilość

320 t

WYMAGANE PARAMETRY:
Granulacja

8-25 mm

Wilgotność

Do 8 %

Zawartość popiołu

Do 6 %

Temperatura spiekania popiołu

Powyżej 1100° C

Spiekalność Ri

max do20

Zawartość miału

Do 5 %

Średnia do wysokiej zawartości części lotnych

28-40 %

Wartość opałowa

Powyżej 28 MJ/kg

Zawartość siarki

Do 0,6%

Węgiel orzech
Ilość

12 t

WYMAGANE PARAMETRY:
Granulacja

25 - 80mm

Wartość opałowa

≥ 29 000 kJ/kg

Zawartość siarki

do 0,8%

Zawartość popiołu

5-8%

Producent węgla: ……………………………
3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowych dostaw węgla w ilościach, sortymentach i parametrach
uzgodnionych przez Strony, a Zamawiający zobowiązuje się do terminowego odbioru tego węgla i
terminowej zapłaty za ten węgiel.
§2.
Zamawianie węgla
1. Sprzedaż będzie następować w oparciu o zamówienie telefoniczne Zamawiającego, potwierdzone faksem.

2. Zamawiający zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie 3 dni od jego złożenia w godz. od
7.30 do 14.00.
§ 3.
Cena węgla
1. Strony ustalają następujące ceny węgla:
Sortyment węgla
eko-groszek
orzech

Cena netto ( zł/t)

Cena brutto ( zł/t)

§4.
Zapłata
1. Wykonawca za dostarczony węgiel wystawia fakturę VAT. Strony ustalają 60 dniowy termin płatności,
licząc od daty wystawienia faktury.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.
3. Wykonawca wystawia fakturę VAT na każdą partię węgla dostarczonego Zamawiającemu. Przez partię
węgla rozumie się węgiel jednego sortymentu, w jednej klasie i jednej przesyłce.
4. Zamawiający zobowiązany jest przy regulowaniu należności podawać numery faktur, których dotyczy
zapłata.
5. Zamawiający zobowiązuje się regulować swe zobowiązania wynikające z niniejszej umowy wyłącznie
przelewem bankowym.
6. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie nie można przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy, w tym również roszczeń odszkodowawczych i należności ubocznych.
§ 5.
Warunki dostaw i odbioru węgla
1. Dostawy realizowane będą transportem samochodowym na warunkach loco kotłownia Zamawiającego.
2. Wykonawca na swój koszt prowadzi załadunek i rozładunek węgla oraz przygotowuje i nadaje niezbędne
dokumenty przewozowe.
3. Zamawiający potwierdza zrealizowanie zamówienia na dowodzie dostawy.
4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą rozładunku węgla.
§ 6.
Reklamacje ilościowe i jakościowe.
1. Pomiar ilości dostarczonego węgla będzie dokonywany u Wykonawcy i może być sprawdzany przez
Zamawiającego. Każda ze Stron może uczestniczyć przy czynnościach ważenia.
2. Podstawą odbioru i przyjęcia węgla przez ZAMAWIAJĄCEGO na plac składowy będą oficjalne
dokumenty z ważenia każdej partii węgla ( np. kwit za wydany węgiel z kopalni lub dokument z wagi )
dostarczone wraz z dostawą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wagi dostawy węgla na niezależnej wadze
przystosowanej do tego typu czynności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego węgla w terminie 30 dni od
daty dostawy. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności ziarnistości (granulacji), wartości
opałowej oraz zawartości w nim popiołu, siarki ,wilgoci, spiekalności – wg parametrów określonych w §
1 punkt 2.
Zamawiający przy każdej dostawie pobierał będzie próbki opału celem wykonywania analiz laboratoryjnych.
Próbki pobierane będą w obecności przedstawiciela dostawcy i zamawiającego do dwóch pojemników
(worków) opisanych jako „próbka 1” i „próbka 2”.
W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego opału pierwsza próbka zostanie wysłana przez
zamawiającego do badania w Centralnym Laboratorium Pomiarowo – Badawczym sp. z o.o., ul. Rybnicka 6,
44-335 Jastrzębie Zdrój. Gdy wyniki będą odbiegały od wymagań zamawiającego Dostawca zostanie o tym
poinformowany faksem lub e-mailem oraz pisemnie. Jeżeli rozbieżności dotyczące rzeczywistych
parametrów jakościowych dostarczonego węgla nie zostaną uzgodnione między Dostawcą a Zamawiającym,
strony zlecą w terminie do 3 wykonanie analizy rozjemczej, której wynik będzie przyjęty jako ostateczny do
rozliczenia. Druga próbka zostanie dostarczona do analizy wspólnie z Dostawcą.
5. W przypadku nieprawidłowych wyników analiz laboratoryjnych, niezgodnych z wymogami określonym

w § 1 umowy, Zamawiający może żądać wymiany dostarczonej partii opału na wolny od wad lub
obciążyć karami umownymi wymienionymi w §7. Wymiany opału na zgodny z wymogami określonymi
w §1 umowy Wykonawca dokona w ciągu 5 dni od zgłoszenia niezgodności.
6. W przypadku gdy wyniki analiz potwierdzą niezgodność z PN-82/G-97001 (węgiel kamienny,
sortymenty) oraz § 1 umowy koszty analiz ponosi Wykonawca. Koszty analiz będą potrącane z
wystawianych faktur.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac z zachowaniem należytej staranności, zasad
bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, obowiązujących Polskich norm, oraz
przepisów prawa, na warunkach ustalonych w umowie.
§ 7.
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej umowy, w razie odstąpienia od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
b) w wysokości 3 % wartości umownej produktów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
c) w wysokości 25% wartości brutto dostarczonej partii opału w przypadku gdy nie spełnia on wymaganych
parametrów
d) jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy przekroczy 3 dni robocze, Zamawiający ma prawo
w terminie 30 dni od wystąpienia opóźnienia, odstąpić w trybie natychmiastowym od zawartej umowy. Kara
określona w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej
Wykonawcy należności, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
4. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy nie będzie możliwa realizacja zamówienia, a
Kupujący będzie zmuszony do zakupu przedmiotu zamówienia z wolnej ręki, Sprzedawca pokryje
Kupującemu powstałe z tego tytułu różnice.

1.

2.
3.
4.

§ 8.
Odstąpienie od umowy
W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W przypadku dwukrotnego dostarczenia produktów niespełniających warunków zamówienia,
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9.
Czas obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ................. r. do ….............. r.
§ 10.
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany umowy i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy:
a. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w przypadku zmiany stawki VAT, przy czym zmianie
ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiana nastąpi z dniem
wejścia w życie właściwego aktu prawnego.

§ 11.
Rozstrzyganie sporów
Ewentualne spory związane z niniejszą umową rozpoznawać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12.
Postanowienia ogólne
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi formularz ofertowy Wykonawcy.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

