
 

Nz. ZS.271.3.2013 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  

                                                (SIWZ) 
 

                                                       DLA 

                          PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

  

                                           Przedmiotem zamówienia jest  

 dostawa opału drzewnego- pelletu do Zespołu Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu 

w 2014 roku  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(poniżej 200 000 euro) przeprowadzone z udziałem Komisji Przetargowej. 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu 

ul. Szkolna 2 A 

98-275 Brzeźnio 

 

SPIS TREŚCI: 

Rozdział I: Instrukcja dla oferentów. 

Rozdział II: Wykaz formularzy dla oferentów. 

        

Brzeźnio, dnia    06.12.2013r. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźniu 

/-/ Marzena Majewska 

Kierownik Zamawiającego 
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ROZDZIAŁ I.  

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 

 
WSTĘP 

 Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje  

i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na:
 

Dostawa opału drzewnego- pelletu do Zespołu Szkół w Brzeźniu w 2014 roku  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy  

z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 

jej aktów wykonawczych.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy Pzp. 

 

 

I. DEFINICJE I SKRÓTY 

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 

1) Zamawiający – Zespół Szkół im. Wacławy Matusiak  w Brzeźniu. 

2) Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

3) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

4) Ustawa – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.). 

5) Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

6) Komisja przetargowa – zespół pomocniczy kierownika zamawiającego, powołany 

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

II. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiającym jest: 

Zespół Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu.  

1. Adres: 98-275 Brzeźnio, ul. Szkolna 2 A 

2.  Godziny pracy Zamawiającego: w dni powszednie – od poniedziałku do piątku w godz. 

od 7³º do 15³º.  

3. Telefon: (43) 820-30-10, faks: (43) 820-30-10 

4. Adres poczty elektronicznej: zsbrzeznio@wp.pl 

5. Adres strony internetowej: www.zsbrzeznio.republika.pl 

6. Adres strony internetowej, na której znajduje się ogłoszenie postępowania: 

www.brzeznio.finn.pl  

7. REGON: 000733576 

8. NIP: 827-19-59-523 

9. Numer rachunku bankowego Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sieradzu, 

O/Brzeźnio: 45 9267 0006 0030 2104 2000 0140 Bank Spółdzielczy  

w Sieradzu, Oddział w Brzeźniu, ul. Wspólna 39, 98-275 Brzeźnio  
10. Pisma, wiadomości, informacje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy  

w Brzeźniu.  

11. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej 

www.brzeznio.finn.pl, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnio. 

12. SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.brzeznio.finn.pl 

oraz w Urzędzie Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, pok. Nr 20  

I piętro. 

http://www.zsbrzeznio.republika.pl/
http://www.brzeznio.finn.pl/
http://www.brzeznio.finn.pl/
http://www.brzeznio.finn.pl/
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III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  

Postępowanie oznaczone jest jako ZS.271.3.2013 

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na 

powyższe oznaczenie. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 

 

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień 

 

Kod CPV:  09.11.14.00-4 Paliwa drzewne 

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2014 roku opału drzewnego - pelletu 

przeznaczonego do ogrzewania budynku Zespołu Szkół w Brzeźniu  w ilości 140 ton                              

z rozładunkiem za pomocą złącza pneumatycznego. Pellet musi charakteryzować się 

następującymi parametrami; 

-wartość opałowa nie niższa niż 19 000 kJ/kg, 

-wilgotność nie większa niż 10%, 

-zawartość popiołu nie większa niż 0,5%, 

-zawartość siarki nie większa niż 0,08%, 

-gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm
3
, 

-długość od 10 mm do 30 mm, 

-średnica od 6 mm do 8 mm. 

 

 

   2) Zamawiający planuje zakupić 140 t pelletu. 

   3) Dostawa pelletu będzie następować etapowo. 

   4) O ilościach pelletu i terminach poszczególnych dostaw Zamawiający będzie informował                           

       Wykonawcę faxem lub e-mailem z pięciodniowym wyprzedzeniem. 

   5)Dostawy pelletu odbywać się będą transportem wykonawcy i na jego koszt wraz   

      z rozładunkiem do magazynu za pomocą złącza pneumatycznego w godzinach od 8.00         

     do 14.00.                                              

   6) Jednorazowa wielkość dostawy nie może być większa niż 15 ton. 

   7) Planowana w pkt. 2 ilość pelletu może ulec  zmniejszeniu o 20%. 

   8) Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu każdorazowo w dniu 

dostawy wymaganych atestów i certyfikatów na dostarczony pellet. 

 

3. Dokumentacja przetargowa dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Brzeźniu,  

ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, pokój nr 20,   

od poniedziałku do piątku w godz. 8
30

 – 15
30

 oraz została zamieszczone na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Brzeźniu www.brzeznio.finn.pl 
 

 

http://www.brzeznio.finn.pl/
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Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Kołaczek  – inspektor 

Nr telefonu : 43-820-30-26 

Nr faksu : 43-820-36-71 

E-mail : akolaczek@brzeznio.pl  

 

4. Oferty częściowe i wariantowe.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

5.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od podpisania umowy zamówień 

uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 7 Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające do wysokości 20% wartości 

zamówienia podstawowego. 

 

6. Umowy ramowe, aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

 

V. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin wykonania zamówienia:  

 

Rozpoczęcie dostaw od dnia 01 stycznia 2014 roku. 

Zakończenie dostaw do 31 grudnia 2014 roku.  

 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

 

 

mailto:akolaczek@brzeznio.pl
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2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu na postawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

     Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

b) wiedza i doświadczenie; 

     Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

c) potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonywania zamówienia; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

d) sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

4) W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

5) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący 

wspólnie (np. konsorcjum), wówczas wymaga się, aby członkowie łącznie spełniali 

warunki określone w ust 1 pkt. 1 lit. a-d niniejszego rozdziału. 

6) Komisja Przetargowa dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. 

Komisja Przetargowa dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie 

kryterium spełnia/niespełna. Wykonawcy, którzy we wskazanym przez 

zamawiającego terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa zostaną wezwani do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Pzp (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.) Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż  

w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

7) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali, 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
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VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA  

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OKREŚLONYCH W ART. 22 

UST. 1 USTAWY PZP ORAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH BRAK 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

PZP. 

 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

oferty:   

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 w związku 

z art. 44 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej SIWZ;  

 

2. W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia złożone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ; 

b) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert,  

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 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 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa  w art. 22 ust. 

1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  

w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, zamawiając żąda w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia  

o braku podstaw do wykluczenia złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 

do siwz. 

 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w Rozdziale VII w ust. 

2: 

 

1)  pkt b, d niniejszego rozdziału SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione  

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

     a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzją właściwego organu, 

 

6. Dokumenty, o których mowa w ustępie 5 pkt 1) lit. a powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 

mowa w  ustępie 5  pkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

7.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w ustępie 5. zastępuje się 

je dokumentem  zawierającym  oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis ustępu 6 stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści złożonego dokumentu przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji, należy przedstawić 

w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 

konsorcjum) dokumenty wymienione w rozdziale VII ust. 2 lit. a,b,c,d niniejszej specyfikacji 

przedstawia każdy z członków. 

 

11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(np. konsorcjum) kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
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12. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 

pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

15. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

 

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub o  przynależności do grupy 

kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej  grupy, składane w trybie art. 26 ust. 2d 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wymagania ogólne 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

b) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi  

w niniejszej SIWZ. Wykonawca przedkłada 1 egzemplarz oferty. Niedopuszczalne 

pod rygorem odrzucenia oferty jest wprowadzanie zmian w istniejącej treści 

formularza ofertowego poprzez usunięcie jakichkolwiek zapisów w nim 

występujących. Dopuszcza się sporządzenie własnego druku formularza, jednak 

musi on zawierać te same informacje co formularz stanowiący zał. nr 1 do SIWZ, 

ewentualnie informacje te mogą zostać uzupełnione o informacje dodatkowe. 

c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, 

maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty 

sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

d) Formularz oferty (zał. Nr 1) oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę 

powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują 

osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów 

rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do 

oferty oryginał pełnomocnictwa lub kserokopie pełnomocnictwa poświadczoną 

notarialnie. 

e) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane. 

f) Obowiązkowe jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł 

poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  
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g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

 

2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia 

Oferta powinna składać się z: 

a) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

SIWZ; 

b) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do 

reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu 

rejestrowego; 

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego; 

d) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

lub oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami – załącznik nr 

5 do SIWZ; 

e) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej 

specyfikacji; 

f) projektu umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 

g) oświadczenie – grupa kapitałowa – zał. nr 4 do SIWZ. 

 

3. Opakowanie oferty 

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  

w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego  

i zawierającym oznaczenie:  

Oferta na zadanie pn.:  

dostawa opału drzewnego - pelletu do Zespołu Szkół w Brzeźniu 

i „Nie otwierać przed 16.12. 2013r. godz. 10.10” (poniedziałek) oraz adres Wykonawcy. 

 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te 

należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: 

„Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu 

dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu 

oferty. 

5. Zmiana lub wycofanie oferty 

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak                   

i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny 

być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo 

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem 

“zmiana”. 
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b) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane 

w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 

powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”. 

 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1.  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44, 98-275 

Brzeźnio, pok. Nr 17, I piętro. 

2.  Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2013r. (poniedziałek), o godz. 10.00 (czasu 

lokalnego). 

3.  Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

 

 

 

XI. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie pisemnej, zgodnie z zasadami określonymi         

w art. 27 ustawy pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.  

2. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 

38 ustawy. 

3. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, 

powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 

niniejszego rozdziału SIWZ. 

 

4. Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres: 

 

Urząd Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44; 98 – 275 Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie  

z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na: 

dostawa opału drzewnego- pelletu do Zespołu Szkół w Brzeźniu w 2014 roku” 

 

5. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl. 

6. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego 

postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, do złożenia wyjaśnień 

w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania 

wyjaśniającego. 

 

7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu 

Zamawiającego są:  

a) Marzena Majewska – dyrektor zespołu – w zakresie przedmiotu zamówienia 

tel.: 43/ 820-30-10 

faks: 43/ 820-30-10 

e-mail:  zsbrzeznio@wp.pl 

 

http://www.brzeznio.finn.pl/
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b) Agnieszka Kołaczek – inspektor - w sprawach dotyczących procedury zamówień 

publicznych 

tel.: 43/ 8203026 

faks: 43/ 8203671 

e-mail: akolaczek@brzeznio.pl 

 

 

 

XII. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA, WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1.  Wykonawca określi całkowitą cenę oferty (netto i brutto) za przedmiot zamówienia 

określony w SIWZ, uwzględniającą wszelkie zobowiązania z wyodrębnieniem należnego 

podatku VAT – jeżeli występuje dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym 

i słownie. 

2. Wykonawca określi cenę jednostkową za jedną tonę netto i brutto oraz podatek VAT.                         

3. Wykonawca obliczy całkowitą cenę oferty netto (mnożąc cenę jednostkową netto przez 

wielkość    zamówienia) z także wyliczy podatek VAT dla przedmiotu zamówienia, podając 

go w zapisie procentowym i liczbowym oraz słownie, a następnie zsumuje cenę netto ogółem 

z podatkiem VAT, wyliczając w ten sposób całkowitą cenę oferty brutto.                                                                   

4. W przypadku zmiany ilości dostawy przedmiotu zamówienia, cena zostanie naliczona na 

podstawie ceny jednostkowej. 

5. Obliczona przez Wykonawcę oferty cena powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie 

i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego  

i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca 

powinien uwzględnić w cenie wszystkie wymagane informacje o przedmiocie zamówienia, 

a w szczególności informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ.                                 

6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia. 

7. Cena może być tylko jedna. 

8. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.  

9. Płatność za wykonanie zamówienia może następować etapami, po wykonaniu części 

dostawy przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Wysokość zapłaty za dostawy 

częściowe będzie ustalana po przemnożeniu cen jednostkowych przez ilość dostarczonego 

oleju opałowego. 

10. Płatność dokonywana będzie w ciągu 14 dni po przekazaniu zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury.  

11. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego od 

otrzymania zamówienia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:akolaczek@brzeznio.pl
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XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu  

16.12.2013r. (poniedziałek), godz. 10.10. (czasu lokalnego). 

2. Otwarcia ofert dokona powołana przez Kierownika Zamawiającego Komisja 

Przetargowa. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie 

obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane 

Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert wyłącznie na ich wniosek. 

 

 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

- Cena ofertowa waga kryterium 100 pkt  

Razem 100 pkt 

2) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 

a) Cena ofertowa – należy podać w PLN 

 

cena brutto ogółem oferty najtańszej 

              ___________________________          X 100 pkt 

 

cena brutto ogółem oferty ocenianej 

 

 (najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty proporcjonalnie 

mniej zgodnie z wyliczeniem). 

 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów  

w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 

powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

b) Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium 

oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających 

odrzuceniu. 
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c) Przy przeliczaniu punktów komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc 

po przecinku. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą cenę zamawiający 

wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

 

 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 

27 ust. 2 ustawy. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ustępie 1, jeżeli: 

a) złożona zostanie tylko jedna oferta, 

b) w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta, ani nie zostanie wykluczony żaden 

wykonawca.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

4. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez Wykonawców 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są oni zobowiązani przed 

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę. 

5. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę 

telefonicznie. 

 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XVIII. WARUNKI UMOWY 

 

1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę           

z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji. 

2) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

telefonicznie. 

3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

4) Warunki umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym 

osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  

z 2013 r. poz.907, z późn. zm.). 

 .  

 

 

XX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 

Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary 

umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości: 

 

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, po  zgłoszeniu przez 

Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 

 

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci karę umowną  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 

2) w przypadku nieterminowego uregulowania należności Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych  

w Kodeksie Cywilnym do wysokości poniesionej szkody. 

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wartość zastrzeżonych kar umownych.  
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XXI. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE 

 

1. Informacja o podwykonawstwie musi być podana w ofercie składanej przez Wykonawcę. 

Wykonawca winien podać zakres robót jakie zamierza zlecić podwykonawcom oraz ich 

wartość. Informację o podwykonawcach stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, który należy 

wypełnić bez względu na to, czy zamówienie zostanie wykonane z udziałem 

podwykonawców czy też nie. 

 

 

XXII. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w ustępie 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 

może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

4. Pisemna treść wyjaśnienia zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Brzeźniu. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten 

sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca. 

6. Wyjaśnienia i modyfikacji będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy  

w Brzeźniu. 

7. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ są wiążące dla Wykonawców. Wykonawca, który 

pobrał SIWZ ze strony internetowej zobowiązany jest śledzić informacje na stronie 

internetowej Zamawiającego, gdyż mogą pojawiać się na niej wyjaśnienia  

i modyfikacje. Zamieszczone na stronie internetowej modyfikacje i wyjaśnienia będą 

stanowić integralną część SIWZ. 

 

 

 

XXIII. ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy nastąpi: 

 

a) zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie dostawy: 

- niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty 

najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem; 
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b) przedłużenie terminu przewidzianego na zakończenie dostaw: 

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi  

 

c) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 

- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację zamówienia; 

- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, przy czym 

zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; 

- siła wyższa  uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

 

d) Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy 

niż 60 dni. 

e) Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont 

bankowych i innych danych identyfikacyjnych. 

f) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty. 

g) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn  

o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć. 

h) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia o 20% wielkości przedmiotu 

dostawy. 

 

Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga podpisania aneksu do umowy. 

 

 

 

XXIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU 

 

1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 

publicznych w BZP oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej 

www.brzeznio.finn.pl. 

2. Niezależnie od ogłoszenia wyników w w/w miejscach wszyscy Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostaną powiadomieni w formie 

pisemnej. 

 

 

 

 

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 

udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. 

Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów. 

http://www.brzeznio.finn.pl/
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Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz  

w czasie godzin jego urzędowania. 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 179-198 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

Zamówień  Publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  

 

Sporządziła: A. Kołaczek 

Brzeźnio, dn. 06.12.2013 r. 

                                                               

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźniu 

/-/ Marzena Majewska 

Kierownik Zamawiającego 
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ROZDZIAŁ II. WZORY FORMULARZY DLA OFERENTÓW 

 

 

 

 

 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 

SIWZ 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 

1  ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Oświadczenie – grupa kapitałowa – załącznik nr 4 do SIWZ 

5. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

(podwykonawców) – załącznik nr 5 do SIWZ 

      6.   Projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

ZS.271.3.2013 

 
 

FORMULARZ   OFERTOWY 
W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
 
Dane dotyczące oferenta : 

Nazwa …................................................................................................................................. 

Siedziba ….............................................................................................................................. 

Nr telefonu ….......................................................................................................................... 

Fax…………………………………………………………………………………………………….. 

Nr NIP .................................................................................................................................... 

Nr REGON ….......................................................................................................................... 
 
Nazwa banku i numer rachunku bankowego ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dane dotyczące zamawiającego: 

Zespół Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu 
ul. Szkolna 2 A 
98 – 275   Brzeźnio  
pow. sieradzki   woj. łódzkie 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 

Dostawa opału drzewnego - pelletu do Zespołu Szkół w Brzeźniu w 2014 roku 

 

My niżej podpisani: 

…................................................................................................................................................. 

…...................................................................................................................................................

działający w imieniu i na rzecz….............................................................................................. 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 
 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia. 

 

1. Zobowiązuję się dostarczyć 1 tonę opału drzewnego - pelletu (o parametrach zgodnych                 

z SIWZ) wraz z kosztami transportu i rozładunku za: 

cena netto: …………………………………… zł 
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(słownie: ………………………………………………………………………………) 

podatek VAT: ………………………………. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………) 

cena brutto: ………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………) 

 

2.Wartość całego zamówienia (140 ton) wynosi netto ……………… zł (słownie złotych: 

…………….. 

……………………………………………) podatek VAT …… % tj.   …….. zł (słownie 

złotych ……………………………………………..), co daje kwotę brutto ……………. ….zł 

(słownie złotych ……………………………………………………………………………….) 

 

 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia 

dostaw w terminie: 

- rozpoczęcie dostaw według zapotrzebowania zamawiającego  od dnia podpisania umowy  

-  zakończenia dostaw przedmiotu zamówienia w terminie do 31 grudnia 2014 roku. 

3. Miejsce dostaw: 

 

Zespół Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu. 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(w tym z modyfikacjami i wyjaśnieniami SIWZ stanowiącymi integralną część SIWZ – jeśli 

występowały) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do 

specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ i wzorze umowy. 

8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach. 

9.Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane 

przez Zamawiającego. 

10. Zamówienie zrealizujemy przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizować 

wymienione części zamówienia: 

a)……………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………………………… 

d)……………………………………………………………………………………………… 
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11. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

osoba do kontaktu  

………...........................................................................................……………………………… 

………...........................................................................................……………………………… 

………...........................................................................................……………………………… 

………...........................................................................................……………………………… 
     (podać adres) 

tel.: …………………………....…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ………………………………………. 

 

 

………………………………. 

(miejscowość, data) 

                                                                                ……………………………………………. 
                                                                                       (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje. 

 

Załączniki 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

ZS.271.3.2013 

 

……...................……...................... 
(miejscowość i data) 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH  

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

Dostawa opału drzewnego – pelletu do Zespołu Szkół  w Brzeźniu w 2014 roku 

 

 

ja/my niżej podpisany/i ………………………………………………………………………… 

 

reprezentując wykonawcę/ wykonawców  

………........................................................................................................................................... 

…................……...........................................................................................................................

..  
(nazwa Wykonawcy) 

 

oświadczam/-my, że spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

                                                    …................................................................................... 
                                                 (podpis osoby/osób  uprawnionej/-ych  do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

ZS.271.3.2013 

 

……...................……...................... 
(miejscowość i data) 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

Dostawa opału drzewnego- pelletu do Zespołu Szkół  w Brzeźniu w 2014 roku 

 

ja niżej podpisany ………………………………………………………………………… 

 

reprezentując wykonawcę 

………........................................................................................................................................... 

…................……...........................................................................................................................

..  
(nazwa Wykonawcy) 

 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

…................................................................................... 
             (podpis osoby  uprawnionej  do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

ZS.271.3.2013 

 

....................................... 

    (pieczęć wykonawcy) 

            

Lista podmiotów należących od tej samej grupy kapitałowej/ 

Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej* 

 

Składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:   

Dostawa opału drzewnego- pelletu do Zespołu Szkół  w Brzeźniu w 2014 roku 

 

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów                  

( Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm. ). 

L.p. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

.....   

 

.................................... 

    (miejscowość, data) 

 

............................................................................ 

    podpis osoby uprawnionej do  

        reprezentowania wykonawcy 

 

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.  

 
............................................... 
     (miejscowość, data) 

 
 

 

........................................................................ 

     podpis osoby uprawnionej do 

     reprezentowania wykonawcy 
 

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

ZS.271.3.2013 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Dostawa opału drzewnego - pelletu do Zespołu Szkół  w Brzeźniu w 2014 roku 

 

 

ZAMÓWIENIE WYKONAM Z UDZIAŁEM PODWYKONAWCÓW  

 

/ BEZ UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW (TZN. WŁASNYMI SIŁAMI) 

(właściwe podkreślić) 

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)  

 

 

1. Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

2. Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

3. Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 

 

…................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy)





Nz. ZS.272.2.2013 

                                                                                      Załącznik Nr 6 do SIWZ 

ZS.271.3.2013 

 

(projekt) 

UMOWA  nr ……. 

 
Dostawa opału drzewnego - pelletu  do Zespołu Szkół  w Brzeźniu w 2014 roku 

zawarta w dniu …............................ w ………………………………, pomiędzy Zespołem Szkół 

w Brzeźniu, ul. Szkolna 2 A, 98-275 Brzeźnio, NIP 827-19-59-523 REGON 000733576, 

reprezentowaną przez: Marzenę Majewską – Dyrektora Zespołu Szkół  im. Wacławy Matusiak 

w Brzeźniu 

przy kontrasygnacie głównej księgowej – Bożeny Kaleta 

zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

 ......................................................................................  z siedzibą w …..................................................... 

ul.  .... , posiadającym NIP ………………………., REGON ………………………… reprezentowanym  

przez  ............................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

zwaną dalej „Wykonawcą” 

wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”. 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).  

                                                                                                                                                                      

 

§1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Podstawą zawarcia umowy jest wybór Wykonawcy w postępowaniu w trybie  przetargu 

nieograniczonego. 

2. Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę opału drzewnego - pelletu do Zespołu Szkół                             

w  Brzeźniu  w ilościach określonych rzeczywistymi potrzebami. 

3. Zamówienie obejmuje również rozładunek do magazynu zamawiającego za pomocą złącza 

pneumatycznego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli ilości dostarczonego pelletu. 

 

§ 2 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Cena jednostkowa netto ………………………………… zł/tonę ( słownie złotych: 

………… 

…………………………), cena jednostkowa brutto …………….. zł ( słownie złotych : 

…….. 
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…………………………) w tym kwota podatku VAT wynosi …..%, tj. ………. zł ( słownie 

złotych: ……………………………………..). 

        2.Rozliczenie będzie następować po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu przez                                                 

Wykonawcę faktury VAT. 

 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu       

Zamawiającego. 

4. Termin zapłaty wynosi 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Dopuszcza się faktury częściowe wystawione po każdej dostawie pelletu. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawy częściowe będzie ustalone w wyniku przemnożenia 

ilości faktycznie dostarczonego pelletu przez cenę jednostkową podaną w umowie. 

 

§ 3 

DOSTAWY 

 

1. Realizacja dostaw będzie odbywała się w następujący sposób: 

1) Zamawiający  lub osoba upoważniona  zgłosi  zapotrzebowanie na pellet  z 

wyprzedzeniem  5- ciu dni; 

2) Wykonawca zrealizuje zamówienie w w/w terminie; 

3) w przypadku, gdy data realizacji zamówienia jest dniem świątecznym, termin realizacji 

zostaje przedłużony o kolejny dzień. 

2. Dostawa realizowana będzie w godzinach od 7.00 do 14.00 w dni robocze od                    

poniedziałku do piątku w uzgodnieniu z  Zamawiającym. 

 

3. Wykonawca gwarantuje stałą dobrą jakość paliwa o parametrach zgodnych z dostarczoną ofertą; 

na każdą dostawę dostarczy kopię świadectwa jakości oleju, wystawioną przez producenta. 

4. Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości dostawy przedmiotu zamówienia do 20%. 

5. Zamówienie obejmuje również transport i rozładunek w/w przedmiotu zamówienia we 

wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie gminy Brzeźnio, w ilościach  

i terminach zależnych od potrzeb zamawiającego.  

6. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego  

w terminie do 5 dni od momentu zgłoszenia e-mailem lub faxem.  

 

 

§4 

TERMIN REALIZACJI 

     1.  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się: od dnia 01 stycznia 2014 roku. 

2. Termin zakończenia dostaw przedmiotu zamówienia ustala się na dzień: 31 grudnia 2014 roku. 

 

3. Miejsce dostaw: Zespół Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu 

 

 

§5 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA  

1. Za  niewykonanie  lub     nienależyte   wykonanie   przedmiotu  umowy  strony   będą   płacić 

następujące kary umowne: 

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia po zgłoszeniu przez Zamawiającego 

w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,  
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 
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b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

- z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci karę umowną  
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 

   - w przypadku nieterminowego uregulowania należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
karę umowną w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych  
w Kodeksie Cywilnym do wysokości poniesionej szkody. 

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wartość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§6 

 

ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY  

 

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną na piśmie, 

pod rygorem nieważności. 

2.  Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy nastąpi: 

a) zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie dostawy: 

- niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w 

związku z wniesionym odwołaniem; 

 

b) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 

- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

zamówienia; 

- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, przy czym zmianie 

ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; 

- siła wyższa  uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;                     

 c) Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy                                                                    

niż 60 dni. 

d) Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych i 

innych danych identyfikacyjnych. 

e) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty. 

f) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn  

o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu 

realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć. 

g) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia o 20% wielkości przedmiotu dostawy. 

 

Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga podpisania aneksu do umowy. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami  niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§8 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej  

ze stron. 

§9 
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Wiążące dla niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a)  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

b)  Oferta wraz z załącznikami. 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                           ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

………………………………..                                                   ……………………………. 

 

 

 

 


