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Znak sprawy:ZSP 19/1/2013 
 
                                                                                                                              Kamieńsk 16.01.2013 r. 
 
 
                        SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ 
WĘGLA  ORAZ  MIAŁU W ĘGLOWEGO  

 
I.Nazwa i adres Zamawiajacego 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 
ul. Szkolna 4 
97-360 Kamieńsk 
godziny urzędowania 8 00 ÷ 16 00 

www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl 
E-mail zsp_kamiensk@oswiata.org.pl 
tel./fax 044 / 681 75 26 
 
II.Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów 
wykonawczych do ustawy. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  
- węgla kamiennego kostka o parametrach powyżej kl. 28 000 kJ/kg  -   100 ton 
- dostawa miału węglowego kl. 24    - 40 ton 
Miejsce dostawy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku, ul. Szkolna 4, 
97-360 Kamieńsk 
Wykonawca dostarczy węgiel oraz miał w podanym w tabeli poniżej terminie i wskazanej w tabeli ilości: 
                                                                                                                                                                               
l.p. Termin dostawy                     Węgiel                  Miał 
1.        Luty 20 10 
2.        Marzec 20 10 
3.        Kwiecień 40 10 
4.        Maj 20 10 
        Razem: 100 t 40 t 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować (samochodem samowyładowczym) zamówienie na 
koszt własny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (plac przed kotłownią Zamawiającego).Zamówienie 
będzie realizowane sukcesywnie w częściach dostawami jednorazowymi w ilościach 6-10 ton w terminie 3 dni od 
daty złożenia zamówienia. 
Zamawiający każdorazowo określi asortyment, ilość w tonach i oczekiwaną datę dostawy. 
Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godz. 8°° - 14°°. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ( po cenie ofertowej) ilości zakupionego 
węgla kamiennego i miału węglowego w stosunku do ilości wskazanych w SIWZ uzależniając to od potrzeb 
wynikających z warunków pogodowych. 
Do każdej dostawy należy dołączyć dokument stwierdzający że parametry dostarczonego węgla oraz 
miału są zgodne z wyżej wymienionymi wymogami. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności parametrów dostarczonego węgla oraz miału 
węglowego z parametrami wymaganymi. W razie wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczonego 
węgla oraz miału z deklarowanymi parametrami Zamawiający zleci badania węgla lub miału węglowego 
zewnętrznemu laboratorium. W takim wypadku próbka do oceny jakości węgla będzie przygotowana przez 
osoby wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz przekazana do laboratorium wskazanego przez 
Zamawiającego. Koszty badania jakości obciążą Zamawiającego z zastrzeżeniem, że w przypadku 
stwierdzenia niezgodności parametrów węgla lub miału węglowego z parametrami wymaganymi to 
Wykonawca pokryje koszty badania laboratoryjnego  Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o 
uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych za pomocą faxu, a Wykonawca ustosunkuje się do nich. Brak 
odpowiedzi ze strony Wykonawcy, w ciągu 3 dni roboczych, jest równoznaczne ze zgodą na przyjęcie 
uzyskanych parametrów do rozliczeń oraz pokrycia  kosztów wymiany towaru na towar o parametrach 
zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności wagi dostarczonego węgla lub miału z wagą 
wskazaną na fakturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności Wykonawca zobowiązuje się do dokonania 
korekty faktury i wskazania w niej wielkości faktycznych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 09111200–2 Paliwa na bazie węgla 
                                                                 09111210–5 Węgiel kamienny 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 
50% wartości zamówienia podstawowego. 
4. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia 
podwykonawcom: 
Zamawiający dopuszcza  powierzenia prac części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.  
W takim  przypadku   Wykonawca obowiązany jest do  wykazania w formularzu ofertowym części 
zamówienia, której   wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
5.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
5.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 
5.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 
5.5 Inne 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 
w złotych polskich [ PLN ]. 
IV. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin wykonania zamówienia 31.05.2013r. 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły„spełnia - nie spełnia”, 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i 
podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 
3. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w art.25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  
spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 
-Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ, 
-Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca 
składa oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do  SIWZ. 

     -W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz 
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 

 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 
2..Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków 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. 
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i 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 
4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert 
 - nie zalega z uiszczaniem 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 wykonania decyzji właściwego organu -wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert 
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 1,2, 3zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w 
terminach określonych w pkt.1,2,3. 
6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
8. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione/ do podpisania oferty z dopiskiem 
"za zgodność z oryginałem". 
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów 
dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te 
podmioty. 
9. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.                                                                                                     - 4 - 
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11.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, 
co do jej prawdziwości. 
 VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku, 
ul. Szkolna 4, 97-360 Kamieńsk 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą faksu na nr 044 / 681 75 26. 
3. W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich 
przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej  zsp_kamiensk@oswiata.org.pl 
5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa się je za złożone w terminie, 
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
6. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.    
7. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
kierownik gospodarczy szkoły Wanda Szulc 
tel./fax 044/681 75 26 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 800

 ÷ 14 00 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert 
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
10 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w 
pkt. 8 po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez 
rozpoznania. 
11 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.kamiensk.com.pl oraz 
www.bip.kamiensk.com.pl 
12. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 
13. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do 
składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
15. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, 
przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.kamiensk.com.pl oraz 
www.bip.kamiensk.com.pl 
16. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 
17. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 
18. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający 
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w 
Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 
Prawa zamówień publicznych.                                                                                                                - 5 - 
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19. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl 
VIII.Wymagania dotyczące wadium 
1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
IX.Termin zwi ązania ofertą 
1.Wykonawca składając ofertę zostaje z nią związany przez okres 30 dni. 
2.Bieg terminu  związania ofertą rozpoczyna się wraz z  dniem wskazanym jako termin składania ofert. 
3.W uzasadnionych przypadkach   na co najmniej  3 dni przed upływem terminu związania   ofertą 
Zmawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
4.Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego. 
X.Opis sposobu przygotowania oferty. 
A. Przygotowanie oferty 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu 
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego 
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób 
podpisującej ofertę. 
8.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 
9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 
B. Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące 
warunki: 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / 
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane 
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie 
należy załączyć do oferty. 
3. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela. 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. 
5. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda 
w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej 
przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż 
termin realizacji zamówienia. 
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań 
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XI.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach najpóźniej do dnia 25.01.2013r. do 
godz 1000  w siedzibie:Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku, ul. 
Szkolna 4, 97-360 Kamieńsk, pokój nr 3 (sekretariat - parter budynku). 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.01.2013r. o godz.1030  w siedzibie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku, ul. Szkolna 4, 97-360 Kamieńsk, pokój 
nr 2 (gabinet dyrektora szkoły - parter budynku). 
Wykonawca powinien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta zewnętrzna będzie 
zaadresowana na adres Zamawiającego:  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku, ul. Szkolna 4,  
97-360 Kamieńsk 
Na kopercie zewnętrznej należy umieścić w widocznym miejscu i czytelnym drukiem:  
„Przetarg nieograniczony  na dostawę węgla oraz miału węglowego „ 
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert dn. 25.01.2013r.godz.1030 

Koperta wewnętrzna powinna posiadać  nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w 
przypadku złożenia jej po terminie. 
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej 
XII.Opis sposobu obliczenia ceny. 
− Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
− Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia  oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
− Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
− Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
− Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym 
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamów 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
   rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 
    zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
    przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną 
    w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
    najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 
    punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 
    przedstawione w tabeli. 

L.p. Nazwa            Nazwa kryterium NazNaz          Waga 

   1.              Cena         100% 

5.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 
traktowany jako wartość punktowa oferty. 
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 6.Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

dla Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i 
usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 
7.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 

L.p. Nazwa kryterium  Wzór 

1. Cena  Ax=100*Cmin/Cx 
gdzie: 
Ax      – ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny, 
Cmin  – cena najtańszej oferty, 
Cx      – cena oferty x. 
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego 
oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 ust.PZP 
t.j. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze w sposób określony w 
art.27 ust.1 z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejsza ofertę. 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub 
więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o 
zamówienie publiczne podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została 
zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w 
szczególności: 
1. nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
2. uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
3. uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
4. termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1. zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
2. zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego www.kamiensk.com.pl oraz, 
www.bip.kamiensk.com.pl 
3. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi 
    równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
    terminu składania ofert 
2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając 
   uzasadnienie faktyczne i prawne 
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek 
   Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 
    które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
8.1. w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 
   ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną. 
8.2. w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
   zostało ono przesłane pisemnie. 
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 8.3.W przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty 
oraz  nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem w/w terminów 
9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
10. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 
zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 
postępowania. 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
1.Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

 
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 
                                                                                                                                                                        
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujacychWykonawcy w toku postepowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawcom, których  interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień 
niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale  VI ustawy. 
 
XVIII. Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich 
otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania. 
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
− Ζamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
− Ζamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
− Ζamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty 
− Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub 
   środków technicznych służących do utrwalania obrazu 
− udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego  oraz w czasie godzin jego urzędowania 
− na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą 
   elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco 
   utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być 
   udostępnione 
− kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający wykonuje odpłatnie 
   (cena 0,25 zł. za 1 stronę formatu A4) 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy w trakcie realizacji: 
    1. zaistnieje siła wyższa, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie 
    zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 
    -o charakterze niezależnym od stron 
    -którego strony  nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy przy zachowaniu należytej 
    staranności, 
    − której nie można przypisać drugiej stronie:                                                                                          
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2.zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
    przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 
3. wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia a nie dało się 
    ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego. 
 
XIX.  Zał ączniki do SIWZ. 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1.Formularz ofertowy 
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
   publicznych 
3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 
   Prawa zamówień publicznych 
4.Wzór umowy 
 
 
 
 
 
............................................................. 
                     Kierownik Zamawiającego 
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