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Zatwierdzam

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2010, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Zakup i sukcesywna dostawa węgla orzech oraz eko-groszku do Zespołu Placówek
Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013
1. Zamawiający
Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
ul. Parkowa 4
28- 425 Złota
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
3. Przedmiot zamówienia
przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i sukcesywna dostawa węgla oraz Eko Groszku do Zespołu Placówek
Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2012-2013, według specyfikacji:
* węgiel kamienny orzech o wartości min. 29 MJ/kg – 13 t
Zawartość popiołu
nie więcej niż 5%
Wilgotność
nie więcej niż 6 %
nie więcej niż 0,6 %
Zawartość siarki
* EKO GROSZEK
Zawartość popiołu
Wilgotność
Zawartość siarki

o wartości min. 26MJ/kg - 230 t.
nie więcej niż 9%
nie więcej niż 12%
nie więcej niż 0,6 %

CPV-09110000-3
Zamawiający informuje, że przy dostawie opału będących przedmiotem zamówienia
stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które
należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie odbierał opał sukcesywnie w miarę
potrzeb. Natomiast gwarantowana ilość opału które zostaną odebrane to 50 % opału
zamówienia maksymalnego.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
od 15-10-2012 do 30.04.2013 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
5.1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie
Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie
spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych
postanowieniami SIWZ.

6. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1.Wypełniony druk OFERTA , według wzoru stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ Ofertę
musi podpisać osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań.
2. Oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 SIWZ,
3. Oświadczenie oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
4. Oświadczenie potwierdzające parametry oferowanego węgla i eko groszku załącznik nr.4
do SIWZ oraz zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym .
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami;
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie i faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przesłane faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest :
Mariola Warzecha tel. (41) 35 61 614 lub pod numerem tel. (41) 35 61 024 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
1) Zgodnie z art. 42. ust. 2 ustawy Pzp na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje
w terminie 5 dni SIWZ
2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
3) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert.
Pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do
zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
5) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób
modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.
7) Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
8) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

9) O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie
internetowej.
8. Wymagania dotyczące wadium;
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. Termin związania ofertą;
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert..
Zamawiający zastrzega sobie prawo jednokrotnego przedłużenia powyższego terminu do 60
dni za zgodą Wykonawców. Z postępowania o u dzielenie zamówienia wyklucza się
Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
10.Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych
oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej SIWZ.
4) Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.
Kserokopie muszą zawierać adnotacje „ za zgodności z oryginałem" i muszą być
opatrzone podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
na zewnątrz oraz datą.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert zawierających propozycje
rozwiązań alternatywnych lub wariantowych - oferty takie, jako sprzeczne z niniejszą
SIWZ zostaną odrzucone.
6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Do oferty, wykonawca winien dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane
w niniejszej SIWZ.
8) Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku
polskim w formie pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
Oferta musi być czytelna.
9) Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
10) Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w oryginale w językach obcych należy
dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
11) Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu
i umieszczenie obok niego poprawnego. Oferta nie powinna zawierać żadnych dopisków
między wierszami, fragmentów wymazanych ani nadpisanych poza niezbędnymi do
poprawy. W przypadku naniesienia poprawki powinna ona zostać parafowana przez osobę
lub osoby podpisujące ofertę.
12) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
13) Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
14) Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej
nazwą i adresem wykonawcy.
Koperta winna być oznaczona:
OFERTA : Zakup i sukcesywna dostawa węgla i Eko Groszku do Zespołu Placówek
Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013 opatrzonej nazwą i adresem
wykonawcy
- Nie otwierać przed 11.10.2012. przed godziną 1100

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia a w przypadku przesłania jej pocztą lub pocztą kurierską za jej brak otwarcia w
trakcie sesji otwarcia ofert.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych
w Złotej, Złota 222, 28-425 Złota do dnia 11-10-2012 do godz. 1100
Oferty zostaną otwarte w dniu 11-10-2012 do godz. 1110 w siedzibie zamawiającego.
12. Sposób obliczenia ceny oferty:
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia, oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena podana w ofercie winna zawierać koszty związane z zakupem i dostawą 1 tony
zamawianego opału oraz cenę za całość dostawy jako iloczyn ceny za 1 tonę i ilości ton .
Kwota brutto oferty musi być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
13. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100 %
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów .
Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

(Cn /C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów
gdzie:
Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej
100 - wskaźnik stały
100 % - procentowe znaczenie kryterium cen
Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa.
W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków dotyczących terminu
i sposobu złożenia ofert, następnie spełnienie wymogów zawartych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. W odniesieniu do wykonawców spełniających w/w wymogi komisja
dokona oceny ofert.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w prawie zamówień publicznych oraz SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Wybranemu wykonawcy zamawiający poda informację dotyczące przygotowania
i podpisania umowy.
14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty o :
Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę(firmę) siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, e także nazwy (firmy ), siedziby i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert zawierających punktację przyganą ofertom w kryterium oceny i łączną
punktację,
a) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
b) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
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.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści In
formację o których mowa w pkt.1 na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń,
Z wybranym wykonawcom, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana
umowa, w trybie art. 94 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy wzór
stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie
określony w informacji o wynikach postępowania.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy powinny, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy zał. nr 5
do SIWZ
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia;
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla
postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art. 11 ust.8 ustawy. Na
orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub
czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie.
18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. l pkt 5, 6 i 7;
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

19. Opis części zamówienia;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
20. Liczba wykonawców – w przypadku umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
21. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych
22. Adres poczty elektronicznej zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
23. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą;
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
24.Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
Elektronicznej
25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz związane z udziałem
w postępowaniu obciążają Wykonawcę i nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
Załączniki do SIWZ:
1. Druk „OFERTA”
2. Oświadczenie
3. Oświadczenie
4. Oświadczenie
5. Propozycja wzoru umowy
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Załącznik. Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa firmy .......................................................................................................................
........................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................
Tel/fax............................................................................................................................
NIP : ................................

Regon.................................................

Osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy :
........................................................................................................................................
Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonym na: Zakup i sukcesywna
dostawa węgla i Eko Groszku do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie
grzewczym 2012/2013, oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją istotnych
warunków zamówienia :
Ilość
Rodzaj opału

Cena za 1 tonę
Netto
PLN

Lp
1.

2.

3.

1.

Węgiel kamienny
Orzech I

13 ton

2.

EKO GROSZEK

4.

Kwota
VAT
PLN

Wartość
Brutto
PLN

Netto
PLN

Brutto
PLN

5.

6.

7.

230 ton

RAZEM

(słownie : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………… zł.)
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanymi niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
w tej umowie warunkach w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ

…………………………….
Miejscowość i data

……………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

........................................................
.......................................................
......................................................
( Nazwa i adres Wykonawcy/ pieczątka )

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup
i sukcesywną dostawę węgla oraz Eko Groszku do Zespołu Placówek Oświatowych
w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013
Niniejszym oświadczam że:
1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia

......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta

GPI-III-3410/GZEASiPS/ 03 /12
Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na
Zakup i sukcesywną dostawę Węgla orzech oraz Eko Groszku
oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 r. Nr
223, poz. 1655 ze zm.).

.........................., dnia ....................
Miejscowość

...............................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
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…................................................
….................................................
….................................................
(nazwa i adres Wykonawcy /pieczątka)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam/y że:
w przypadku wyboru naszej oferty dostarczany przez nas węgiel orzech i eko groszek będzie
spełniał wymogi określone pkt. 3 w SIWZ.
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Zał. Nr 5 do SIWZ

UMOWA
zawarta w dniu ...................2012 roku pomiędzy Zespołem Placówek Oświatowych w Złotej
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora ZPO w Złotej Mariolę Warzecha
…................................................................
a
..................................................................
..................................................................
z siedzibą w
..................................................................
zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowanym przez:
1..........................................................
2..........................................................
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO na
Zakup i sukcesywną dostawę węgla i eko groszku do Zespołu Placówek Oświatowych
w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013
§1
1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz ofertą, do dostarczenia Zamawiającemu węgla i eko groszeku
w ilościach:
* węgiel kamienny orzech o wartości min. 29 MJ/kg – 13 t
Zawartość popiołu
nie więcej niż 5%
Wilgotność
nie więcej niż 6 %
Zawartość siarki
nie więcej niż 0,6 %
* EKO GROSZEK
Zawartość popiołu
Wilgotność
Zawartość siarki

o wartości min. 26MJ/kg - 230 t.
nie więcej niż 9%
nie więcej niż 12%
nie więcej niż 0,6 %

do następujących placówek
Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
Ul. Parkowa 4, 28 -425 Złota
2. Zamawiający informuje, że przy dostawie opału będących przedmiotem zamówienia
stosuje prawo opcji, oznacza to , że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które
należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie odbierał opał sukcesywnie w miarę
potrzeb. Natomiast gwarantowana ilość opału które zostaną odebrane to 50 % opału
zamówienia maksymalnego.
§ 2.

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać węgiel i eko groszek na plac kotłowni
Zamawiającego własnym transportem( do 12 ton) i na własny koszt oraz na własny koszt do
jego załadunku i rozładunku.
2. Wykonawca zobowiązuje się do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami określonymi w § 3.
§ 3.
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 będzie dostarczany partiami, sukcesywnie
w miarę potrzeby, każdorazowo na podstawie telefonicznego zlecenia Zamawiającego,
w którym zostanie określona ilość dostarczanego opału.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego opalu w terminie 7 dni od
daty otrzymania przez Wykonawcę zlecenia, o którym mowa w ust.1.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego opału w terminie, o którym
mowa w ust. 2 Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną określoną w § 9 lit. a),
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku gdy zwłoka w realizacji zlecenia przekroczy 14 dni Zamawiający zastrzega
sobie prawo odstąpienia od umowy i nałożenia na Wykonawcę kary, o której mowa w § 9
lit. c).
§ 4.
1. Cena za dostawę jednej tony eko groszku wraz z transportem, załadunkiem i rozładunkiem
(loco odbiorca) wynosi ………................................. zł brutto (słownie:.................................
…............................................................................................................................... …../100)
i składa się na nią cena netto ……...............….zł (słownie: ……..........................................
………………………..........................................................................................…....../100)
oraz podatek VAT …….…........… zł (słownie: ……............…………….………. …../100).
2. Cena za dostawę jednej tony węgla wraz z transportem, załadunkiem i rozładunkiem
(loco odbiorca) wynosi …..............................……................................. zł brutto
(słownie:.............................................................................................…............................../100)
i składa się na nią cena netto ……......….zł (słownie: ………… ………………… …./100)
oraz podatek VAT …….....…… zł (słownie: …………...................………………. …./100).
3. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za dostawę całego przedmiotu zamówienia stanowi
kwotę …….........……. zł brutto (słownie: ………… …...............……………….. …./100)
i składa się na cena netto ……….......................................................zł
(słownie:.............................................................................……….................................../100)
oraz podatek VAT ….........……… zł (słownie: ………............................................................
…………………………............................/100).
Uwaga: Maksymalna wysokość wynagrodzenia za dostawę całego przedmiotu zamówienia
stanowić będzie iloczyn ceny brutto za dostawę jednej tony eko groszku i węgla oraz
maksymalnej ilości ton Eko groszku i węgla określonej w § 1 ust.1.
4. Cena, o której mowa w ust. 1 za dostawę jednej tony węgla i eko groszku, nie może ulec
zmianie przez okres trzech miesięcy do dnia podpisania umowy.
5. Po terminie określonym w ust. 3 cena jednej tony węgla lub eko groszku może ulec
zmianie jedynie w przypadku zmiany cen węgla i eko groszku podyktowanej przez kopalnię,
o czym Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego,
przedkładając na tę okoliczność dokument z kopalni określający starą i nową cenę.

6. Po terminie określonym w ust. 3 w przypadku obniżki cen węgla i eko groszku
Wykonawca zobowiązany jest stosować aktualne ceny rynkowe, zaś w przypadku
podwyższenia ceny zwyżka może dotyczyć tylko wskaźnika wzrostu cen opału.

§ 5.
1. Zapłata za zrealizowane zlecenie następować będzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę każdorazowo w oparciu o sporządzony dokument
odbioru, o którym mowa w § 7 ust.1 na rachunek Wykonawcy
nr:...................................................................................... w banku: ......................................
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 6.
Termin realizacji umowy ustala się od dnia 15 października 2012 do dnia 30 kwietnia 2013r.
§ 7.
1. Każdorazowo w dniu dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób
określony w § 3 dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności
przedstawiciela Wykonawcy odbiór przedmiotu umowy, za pisemnym potwierdzeniem.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontrolnego ważenia
dostarczonej partii opału na legalizowanej wadze znajdującej się w odległości 6 km od
siedziby Zamawiającego.
3. Waga dostawy danej partii przedmiotu opału określona dokumencie przewozowym
i dokumencie odbioru stanowi podstawę rozliczenia finansowego dostawy. Koszt
kontrolnego przeważania dostarczonej partii przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę.
4. Zlecenie uznaje się za wykonane z dniem podpisania dokumentu odbioru, o którym mowa
w ust. 1.
5. Zamawiający upoważnia do odbioru przedmiotu umowy palaczy w osobach:.
a) ………………………………………….
b) …………………………………………
6. W razie konieczności Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych
w ust. 5.
§ 8.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania badań w zakresie zgodności
jakości dostarczonego węgla lub ekogroszku z parametrami technicznymi, określonymi
w § 1 ust. 1 i potwierdzonymi załączonym przez Wykonawcę dokumentem potwierdzającym
spełnianie wymaganych parametrów.
2. W przypadku negatywnego wyniku testu koszt przeprowadzonych badań, o których mowa
w ust. 1 ponosi Wykonawca.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu umowy z parametrami, o których
mowa w § 1 ust.1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzonych niezgodnościach do dostarczenia przedmiotu
umowy odpowiadającego wymaganym parametrom. W przypadku, gdy Wykonawca

dostarczy przedmiot umowy spełniający wymagane parametry po upływie terminu,
o którym mowa w zd. 1, wówczas Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną,
o której mowa w § 9 lit. b).
4. W przypadku gdy zwłoka w dostarczenia przedmiotu umowy odpowiadającego
wymaganym parametrom przekroczy 7 dni Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia
od umowy i nałożenia na Wykonawcę kary, o której mowa w § 9 lit. c).
5. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niezgodności, o których mowa w ust. 3
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy i nałożenia kary, o której mowa w § 9 lit. c).
§ 9.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu zlecenia w terminie, o którym mowa w § 3 ust.2 w
wysokości 1%wartości niezrealizowanego zlecenia za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w dostarczeniu węgla lub eko groszku wolnego od wad w terminie,
o którym mowa w § 8 ust. 3 w wysokości 2% wartości zrealizowanego zlecenia,
którego dotyczy badanie za każdy dzień zwłoki;
c) za odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 4, § 8 ust. 4 oraz
w § 8 ust. 5 w wysokości 30% maksymalnej wysokości wynagrodzenia, o której
mowa w § 4 ust. 2.
§ 10.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary
umowne nie pokrywają poniesionej szkody.
§ 11.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części zamówienia.
§ 12.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Możliwe jest dokonanie zmian postanowień powyższej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie w przypadku gdy konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§ 13.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113 poz. 795 ze zm.).

§ 14.
Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów powstałych na tle wykonania

niniejszej umowy jest sąd miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 15.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający.

..............................................
ZAMAWIAJĄCY

...............................................
(Kontrasygnata Księgowej)

.............................................
WYKONAWCA

