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ZAMAWIAJĄCY

Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec ul. Radomska 48A, zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę (zamówienia
sektorowe) na:

DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO WRAZ Z TRANSPORTEM
SAMOCHODOWYM NA POTRZEBY PRODUKCJI CIEPŁA SYSTEMOWEGO
W CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU NA 2019 ROK.
Postępowanie jest prowadzone wg zapisów „REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Ciepłowni Miejskiej Spółka z o.o.
w Szydłowcu”.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: www.cieplowniaszydlowiec.pl
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać status „pośredniczącego
podmiotu węglowego” w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 23a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 43 ze zm.) i w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania
znajdować się na liście uprawnionych podmiotów prowadzonej przez Ministerstwo Finansów.
1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5000 ton (słownie: pięciu tysięcy ton) miału
węglowego sortyment M II, typ 31.1 lub 31.2 z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia o 10%
o parametrach:
Wartość opałowa w stanie roboczym Qr > 23000 kJ/kg;
Zawartość popiołu w stanie roboczym Ar < 17%;
Zawartość siarki w stanie roboczym Sr < 0,7%;
Wilgoć w stanie roboczym
W r = 8 - 12%
W ofercie proszę podać źródło pochodzenia miału węglowego.
Dostarczony miał węglowy musi być jednorodny, nie może stanowić mieszaniny różnych
typów, sortymentów i klas, nie może zawierać domieszek mułów, iłów, pyłów flotacyjnych,
śmieci lub substancji niepalnych.
Termin wykonania dostawy: od dnia podpisania umowy do 31 październik 2019r. w partiach
po ok. 1000 ton miesięcznie. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może zmniejszyć
lub zwiększyć miesięczny limit dostaw o max. +- 300 ton.
1.2.

Zakres zamówienia obejmuje:
1.2.1. Dokonanie niezbędnych czynności przygotowawczych (w tym formalno-prawnych)
związanych z rozpoczęciem dostaw;
1.2.2. Zakupienie przez Wykonawcę ustalonych ilości miału węgla kamiennego
o wymaganych parametrach z kopalni;
1.2.3. Przewiezienie zakupionego miału węgla kamiennego samochodami samowyładowczymi na plac składowy opału przy Ciepłowni Miejskiej ul. Kolejowa 21,
26-500 Szydłowiec;
1.2.4. Ustalenie ilości przywiezionego miału węglowego przyjmuje się na podstawie
ważenia (brutto – tara = netto) dokonanego na legalizowanej wadze samochodowej
znajdującej się na placu składowym zamawiającego. Ważenie wykonuje się w obecności
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
1.2.5. Wyładunek dostarczonego miału węglowego na miejscu wskazanym przez zamawiającego.
1.2.6. Pobranie próbek z dostarczonego opału do laboratoryjnego sprawdzenia zgodności
parametrów z zamówieniem. Próbki będą pobierane z każdej dostarczonej partii miału
węglowego zgodnie z procedurą poboru próbek stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
1.2.7. Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów dostawy, umożliwiających
finansowe rozliczenie dostaw i podatku akcyzowego zgodnie z przepisami obowiązującymi
w momencie realizacji dostawy.
1.2.8. Zamawiający wymaga, aby przewóz towarów akcyzowych wykonywany był zgodnie
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z obowiązującymi przepisami prawa.
1.3.
1.4.

Ilość dostarczonego opału będzie rozliczana na postawie dokumentów z ważenia na
wadze samochodowej zabudowanej na placu składowym opału zamawiającego.
Jakość dostarczonego opału będzie przyjmowana na podstawie wyników badania
pobranych próbek w ustalonym niezależnym certyfikowanym laboratorium. Wstępne
rozliczenie dostaw będzie dokonywane w okresach kwartalnych. Ostateczne rozliczenie
jakościowe dokonane zostanie po zakończeniu całości dostaw. Jeżeli średnie parametry
opału dostarczonego w okresie rozliczeniowym i przebadanego w wyznaczonym
certyfikowanym laboratorium będą gorsze od wymaganych, zamawiający ma prawo
naliczyć kary umowne.

Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV):
09111210-5

Węgiel kamienny

34134000-7

Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki

60100000-9

Usługi w zakresie transportu drogowego

1.5.Całość dostawy musi być zrealizowana w założonym okresie i zakończona
w terminie zgodnym z zapisami w punkcie 1.1. Ustala się dzień 31 październik 2019 r.
jako nieprzekraczalny termin dostarczenia zamawiającemu całej zamówionej ilości
miału węgla kamiennego o wymaganych parametrach. Natomiast ostateczne
rozliczenie zamówienia zostanie przeprowadzone do dnia 28 listopad 2019 r. Ten
dzień ustala się jako nieprzekraczalny termin ostatecznego zakończenia realizacji
zadania, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
2. Forma oferty.
2.1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym
oświadczenia, załączniki itp.). Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2.2. Oferta cenowa powinna być sporządzona wg wzoru formularza oferty, stanowiącego
"Załącznik nr 1" do SIWZ.
2.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2.4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika
ono z innych dokumentów, załączonych przez wykonawcę.
2.5. W przypadku gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zaleca się, aby wykonawca na każdej zapisanej
stronie kserokopii złożył własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób,
kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
2.6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym
przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych
tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
2.7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca
w których wykonawca naniósł zmiany muszą być przez niego parafowane.
2.8. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej
odrzucenie.
2.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.10. Zamawiający dopuszcza podział zamówienia między kilku Wykonawców na podstawie
zapisów § 4 pkt 4 Regulaminu.
2.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.12. Oferta powinna być umieszczona w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej, z tym że:
a). Zewnętrzna koperta musi być zaadresowana do zamawiającego i zawierać oznaczenie:
„Dostawa miału węgla kamiennego wraz z transportem samochodowym na potrzeby
produkcji ciepła systemowego w ciepłowni miejskiej w Szydłowcu na 2019 rok”,
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oraz „nie otwierać przed 06 maja 2019 godz. 1100” - z pieczątką wykonawcy.
b). Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana do wykonawcy (lub
pełnomocnika w przypadku oferty wspólnej wykonawców) tak, aby można było odesłać ofertę
w przypadku jej wpłynięcia po terminie lub wycofania oferty.
3. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.
3.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem terminu składania ofert:
a). W przypadku wycofania oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swoją
wycofuje w zamkniętej kopercie, zaadresowanej jak w punkcie 2.12.b. Wycofana oferta zostanie
zwrócona wykonawcy po upływie terminu otwarcia ofert w nie otwartej kopercie wewnętrznej.
b). W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą zmienia,
a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia
nowych dokumentów, wykonawca winien dokumenty te złożyć. Oświadczenie o zmianie i
ewentualne dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej,
oznaczonych jak w punkcie 2.12.a i b, z tym, że koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek
„zmiany”.
3.2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do swojej oferty oraz wycofać jej po upływie
terminu składania ofert.
3.3. Oferty, które wpłyną do siedziby zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu
składania ofert, pozostaną nie otwarte. Zamawiający poinformuje wykonawców o wpłynięciu ich
oferty po upływie wyznaczonego terminu i zwróci wykonawcom ich oferty w nie otwartych
kopertach wewnętrznych, po terminie otwarcia ofert.
4. Oferty wspólne.
4.1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy.
4.2. Pełnomocnictwo o którym mowa w punkcie 4.1. musi znajdować się w ofercie wspólnej
wykonawców.
4.3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do
zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje,
korespondencję itp.
4.4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
a). Oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ.
b).Dokumenty dotyczące własnej firmy, np. oświadczenia, odpisy z właściwego rejestru albo
zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego i właściwego oddziału ZUS, oświadczenie
o niekaralności – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej
firmy. Jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych
przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden
podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty te powinien złożyć niezależnie także ten
podmiot.
c). Dokumenty wspólne, np. oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
4.5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do
nich zastosowanie zasady określone w punktach 4.1. do 4.4. niniejszej specyfikacji.
4.6. Przed podpisaniem umowy na realizację zadania wykonawcy składający ofertę wspólną
mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny),
zawierającą co najmniej:
a). Zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia.
b). Określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy.
c). Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację
zamówienia i czas trwania rękojmi.
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5. Jawność postępowania.
5.1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
5.2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak: opinie
biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich
otwarcia.
5.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
5.4. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą “Nie udostępniać.
Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy “o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz.U. nr 47 poz. 211 z 1993 r. z późn. zmianami)".
5.5. W sytuacji gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy “Prawo zamówień publicznych”
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich
samych jak pozostałe, nie zastrzeżone dokumenty.
6.Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis
warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie.
6.1. Zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę, który nie spełni warunków
udziału w postępowaniu opisanych w SIWZ lub na podstawie przesłanek opisanych w
Regulaminie. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. W przypadku składania oferty
wspólnej oświadczenie takie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu statusu „pośredniczącego podmiotu węglowego”
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z dn. 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 43 z późn. zm.) (załącznik 2a do SIWZ)
6.1.1. W trakcie postępowania Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia
dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu stosownie do
zapisów art. 26 Ustawy PZP i Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
a). Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej
zaświadczenie takie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
b). Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej
zaświadczenie takie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
c). Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku oferty wspólnej oświadczenie takie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
d). Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada
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przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej dokument taki składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
e). Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru stanowiącego
“załącznik nr 3” do niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
składają jeden wspólny wykaz kadry i podwykonawców. Warunek zostanie uznany przez
zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składajacy ofertę wspólną będą spełniać go
łącznie.
f). Dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w podpunkcie e). posiadają
wymagane uprawnienia, tj. kserokopie uprawnień
h). Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, dostaw zbliżonych co do zakresu i wartości do dostaw będących
przedmiotem zamówienia, według wzoru stanowiącego “załącznik nr 4” do niniejszej
specyfikacji. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu
ostatnich dwóch lat wykonał minimum 2 dostawy zbliżone zakresem do dostaw objętych
przedmiotem zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wykaz składają ci z
wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku; warunek
zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę
wspólną będą spełniali go łącznie.
i). Opinia banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, z uwzględnieniem informacji o toczących się postępowaniach egzekucyjnych, jeżeli takie występowały lub
występują (w oryginale – wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert).
W przypadku składania oferty wspólnej opinie banków składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony,
jeżeli wykonawcy składajacy ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
j). Sprawozdanie finansowe, tj. bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z informacją
dodatkową, a w przypadku jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu; w przypadku
wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finasowego - inne dokumenty
określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za 2018 rok, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres.
W przypadku składania oferty wspólnej sprawozdanie finansowe składa każdy z wykonawców,
składających ofertę wspólną. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony,
jeżeli będzie go spełniał co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
6.2.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożą w wyznaczonym terminie
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa
w punkcie 6.1.1. do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich
nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
6.3. Niespełnienie warunków o których mowa w punkcie 6.1. bądź niedołączenie do oferty
wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a). Ofertę cenową o której mowa w punktach 2.2. ÷ 2.4. niniejszej SIWZ. W przypadku
składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
b). Pełnomocnictwo, o którym mowa w punktach 4.1. i 4.2. ( w przypadku wykonawców
składających ofertę wspólną). Należy złożyć jeden dokument zawierający pełnomocnictwo
w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
6.4. Oferty które nie będą zawierały dokumentów o których mowa w punkcie 6.3. zostaną
odrzucone.
7. Wykonawcy zagraniczni.
7.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punktach 6.1.1, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio że:
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a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b). nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie 7.1. zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio do kraju
pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty te wykonawca składa w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii,
przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
8. Podwykonawcy.
8.1.
Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia sam lub przy udziale
podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
8.2.
Wykonawca poda w załączniku nr 3 zakres robót, które zamierza powierzyć
podwykonawcom (jeżeli przewiduje udział podwykonawców realizacji zamówienia), a także
ich wartość. Podzlecanie robót przez wykonawcę podwykonawcom w zakresie nie
określonym w oświadczeniu w trakcie realizacji zamówienia będzie mogło nastąpić za
zgodą zamawiajacego, o ile nie zmieni to warunków SIWZ. Pozostały zakres robót
wykonawca wykona siłami własnymi.
8.3.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie zamawiającego udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących podwykonawców.
8.4.
Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za części zadania,
które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
9. Termin wykonania zamówienia.
9.1. Całość dostawy musi być wykonana w okresie zapisanym w punktach 1.1. i 1.5 niniejszej
SIWZ.
9.2. Wykonawca będzie dostarczał miał węglowy samochodami samowyładowczymi na plac
składowy ciepłowni miejskiej w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 21 w godzinach 7:00 – 15:00 w dni
robocze.
10.

Wadium.
Nie przewiduje się wpłacania wadium.

11. Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się
wykonawców z zamawiającym.
11.1. Zamawiający przekazuje wybranym wykonawcom SIWZ wraz z załącznikami w wersji
papierowej wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.
11.2. Zamawiający urzęduje w dniach roboczych (poniedziałek – piątek) w godz. 7oo – 15oo.
11.3. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub e-maila na adres:
cieplowniaszydlowiec@interia.pl po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana
w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
11.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie. Postępowanie odbywa się w języku polskim; wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym
a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
11.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą
telefaksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
11.6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem w tym ewentualne
zapytania lub protesty oraz informacje o wniesieniu odwołania, były kierowane wyłącznie na
ten adres.
11.7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami to
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:Barbara Ruzik i Edyta Pietras tel. (0-48) 617-08-82 w siedzibie zamawiającego w dni
robocze w godzinach 8oo – 15oo.
11.8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminiem składania ofert.
11.9. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom,
którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.
11.10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
11.11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do wprowadzenia w ofertach zmian, wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O
przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
wykonawców, którym przekazano SIWZ.
12.

Sposób obliczania ceny oferty.

12.1.
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny jednostkowej za 1 tonę miału węgla
kamiennego o wymaganych parametrach dostarczonego na plac składowy zamawiającego wraz
z podatkiem vat i innymi opłatami należnymi wg obowiązujących przepisów prawa.
12.2.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej
oferty.
12.3.
Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie
będzie podlegała zmianom.
12.4.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku vat od towarów i usług niezgodnej z
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
12.5.
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
W przypadku gdy:
a). ofertę składa wykonawca zagraniczny, mający swoją siedzibę poza terytorium Polski;
b). wykonawca ten nie jest zobowiązany do odprowadzania podatku vat (gdyż vat od ceny
ofertowej odprowadza zamawiający),
wykonawca taki ma obowiązek – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczyć do ceny oferty
również kwoty podatku od towarów i usług, jaki obowiązany będzie zapłacić zamawiający
organom podatkowym bez pośrednictwa wykonawcy.
13.

Składanie i otwarcie ofert.
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Zarządu w terminie
do dnia 06 maja 2019 r. do godz.11oo.
13.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej otrzymania przez zamawiającego.
13.3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom w nie otwartych
kopertach wewnętrznych, po upływie terminu otwarcia ofert.
13.4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tj. datę kalendarzową oraz
godzinę i minutę w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
13.5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Szydłowcu ul. Radomska 48A
w dniu 06 maja 2019 r. o godzinie 11:30 .
13.6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty
z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
a także informacje dotyczące ceny oferty,
13.7. Informacje o których mowa w punkcie 13.6. zamawiający przekaże niezwłocznie
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert – na ich wniosek.
Wybór oferty najkorzystniejszej

14.
14.1
14.2
14.3

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
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określonym w SIWZ.
14.4 Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu, zgodnie z zapisami „Regulaminu …” W przypadku wykluczenia wykonawcy
zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty
wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
14.5 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia dokumentów wg punktu 6 niniejszej
SIWZ
14.6 Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny
ofert określonym w SIWZ.
14.7 Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów
oceny ofert:
cena – 100%
sposób przyznania punktów w kryterium "cena":
cena najniższa
x 100 pkt
cena oferty ocenianej
14.8 Zamawiający oceni oferty, uwzględniając liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne
oferty.
14.9. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14.10. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia.
14.11. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.
15. Zawarcie umowy.
15.1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.
a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest skontaktować się
z zamawiającym w terminie do 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wybraniu jego
oferty i uzgodnić termin podpisania umowy.
b) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z wzorem umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ.
c) W przypadku spółek z o.o. do umowy należy dołączyć dokumenty (oryginały bądź kopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem) przewidziane w art. 230 ksh. (w zależności od
wysokości kapitału zakładowego – uchwała zgromadzenia wspólników, umowa spółki,
uchwała Walnego Zgromadzenia)
d) W interesie Wykonawcy jest zawarcie umowy ubezpieczenia realizacji zadania.
15.2. Termin i miejsce zawarcia umowy.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego przed upływem terminu związania
ofertą, nie wcześniej niż w 6 dniu od daty przekazania wykonawcy zawiadomienia o wybraniu
jego oferty.
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17. Załączniki:
1. Druk formularza oferty.
2. Oświadczenie wykonawcy.
2a. Oświadczenie wykonawcy
3. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
4. Wykaz wykonanych dostaw podobnych.
5. Wzór umowy

Specyfikację zatwierdzono dn. 01.04.2019 r.
Prezes Zarządu
mgr inż. Dariusz Podgórski
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