
Kamieńsk dn. 02.07.2008 r. 
Nr sprawy: ZP/340/1/08 
Znak: ZP/341/1/08 

 
OGŁOSZENIE  

 
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kamieńsku, 

97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel./faks (044) 6817 123 wew. 32 
ogłasza zamówienie publiczne w trybie nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego i 

miału węglowego wraz z transportem do miejsca Placówek Oświatowych na terenie 
Gminy Kamieńsk, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
nieograniczonym o wartości od 14 000 euro do mniej niŜ kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP z późn. zm.  
Obowiązkowe zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń 
zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
2. Rodzaj  zamawiającego i główny przedmiot działalności: 
Zakład Państwowy powołany przez Urząd Miasta, nieposiadający osobowości prawnej 
oferujący ogólne usługi publiczne. 
3. Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających. 
4. Rodzaj zamówienia oraz miejsce dostawy: dostawa węgla kamiennego i miału węglowego  
do Placówek Oświatowych na terenie Gminy Kamieńsk tj.: Publiczna Szkoła Podstawowa 
im.Jana Pawła II w Kamieńsku i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kamieńsku, 
ul.Sportowa 8, 97-360 Kamieńsk; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.T.Kościuszki w 
Kamieńsku, ul.Sportowa 4, 97-360 Kamieńsk. 
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę węgla kamiennego i miału węglowego 
wraz z transportem do Placówek Oświatowych na terenie Gminy Kamieńsk, zgodnie z 
obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym: 
- węgiel kamienny w ilości 30 ton, Publiczna Szkoła Podstawowa 
- węgiel kamienny w ilości 30 ton, Publiczne Gimnazjum 
- węgiel kamienny w ilości 100 ton, Zespół Szkół Ponadginazjalnych 
- miał węglowy w ilości 20 ton, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
 
Węgiel kostka o parametrach kl.28000kJ/kg 
zawartość popiołu   do 0,8% 
zawartość siarki      do 0,6% 
zawartość wilgoci   do 0,6% 
 
Miał węglowy o parametrach 21/08 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny:10121000-7; 
                                                                                          przedmiot pomocniczy:10300000-6. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu węgla i miału , jak 
równieŜ przesunięcia ilości jednego materiału na rzecz drugiego o tym samym parametrze. 
 
6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie przez oferowane 
dostawy wymagań określonych przez zamawiającego: 



W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy spełniają określone wymagania, zamawiający 
po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i w czasie dostarczania materiałów  Ŝąda od 
wykonawcy następujących dokumentów: 

a/ polskich aprobat technicznych, atestów   

b/ certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności . 

7. Zamawiający nie dopuszcza: 
- składnia ofert częściowych 
- składania ofert wariantowych. 
8. Termin wykonania zamówienia: 
     Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w terminie do 30.11.2008r. 
     Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych w ilości 50 ton węgla i 10  ton miału węglowego do 
     30.11.2008. Drugą część zamówienia w ilości 50 ton węgla i 10 ton miału węglowego 
     naleŜy zrealizować w terminie do 30.03.2009r.  
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium od wykonawcy. 
10. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące 
warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym        
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.1  
i 2 ustawy PZP z późn. zm.; 
5) oferowane przez nich dostawy węgla kamiennego i miału węglowego spełniają wymagania 
zamawiającego; 
6) złoŜą wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty we właściwej formie. 
 
11. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie 
złoŜonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale IX 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia metodą spełnia/nie spełnia. 

12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
1/. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. –Prawo 
zamówień publicznych  z późn. zm. zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 

a/ formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ 

b/ oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne – art. 22 ust.1 ustawy PZP             
z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 

c/ zaakceptowanego wzoru umowy – załącznik nr 3 

d/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie              
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed ostatecznym upływem terminu składania ofert 



 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w ppkt.1/.  lit. d/  
składa  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed ostatecznym upływem terminu składania ofert). 
 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŜej 
(odpowiadające ppkt. 1/. lit. d/), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Wyszczególniony powyŜej termin danego dokumentu stosuje się odpowiednio. 
 
W przypadku składania oferty od jednego wykonawcy (spółka cywilna)  winny być złoŜone 
dokumenty , o których mowa w  ppkt. 1/. lit. b/ i d/ przez kaŜdego wykonawcę wchodzącego 
w skład spółki. 
Pozostałe dokumenty  mogą być złoŜone i podpisane przez jednego z reprezentujących spółkę 
podmiotu, o ile wynika to z przepisów prawa.   
 
2/. Dokumenty, jakich zamawiający Ŝąda od wykonawców w przypadku składania 
oferty wspólnej: 
Oprócz dokumentów wymienionych w ppkt.1/. winna być złoŜona umowa regulująca 
współpracę podmiotów występujących wspólnie lub umowa konsorcjum. 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty,    
o których mowa w  ppkt 1/. lit. b/ i d/  muszą być złoŜone przez kaŜdego wykonawcę (firmę). 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formie spółek 
cywilnych właściwe dokumenty, o których mowa w ppkt. 1/. lit. b/ i d/ muszą być złoŜone 
przez kaŜdego wykonawcę wchodzącego w skład spółki. 

WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność  przez osobę lub osoby uprawniony do podpisywania oferty        
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginału dokumentu przedstawionego           
w formie kopii. 
 
13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeŜeli: 
1) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specy-
fikacją, 
2) z liczby i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe wykonawca spełnia warunki formalne 
określone niniejszą specyfikacją, 
3) złoŜone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
4) oferta została złoŜona w określonym przez zamawiającego terminie, 
5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
 



Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie  kryterium: cena – 100% (ogólna wartość 
brutto). 
Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym 
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) 
liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako liczba punktowa oferty. 
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego: najniŜsza cena : badana cena x 100 pkt x 
100% 
Sposób oceny oferty: maksymalna liczba punktów. 
Wynik - oferta, która przedstawi 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, który uzyska najwyŜszą ilość punktów, a takŜe spełni 
wymagane warunki niniejszej specyfikacji. 
 
14. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty                          
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
15. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami moŜna uzyskać          
w sposób:  
I. Nieodpłatny: 
- pobranie ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamiensk.com.pl   
16. Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2008 r. do godz. 9 00.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.07.2008 r. o godz. 9 30 . 
Przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2008 r. o godz. 9 30 w siedzibie Urzędu Miasta w 
Kamieńsku tj.  97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, I piętro pokój nr 1. 
17. Zamawiający dopuszcza tylko język polski, którym naleŜy się posługiwać przy 
sporządzaniu oferty i innych dokumentów związanych z w/w zamówieniem publicznym. 
18. Termin związania z ofertą wykonawcy winien być przez okres 30 dni, licząc od dnia 
ostatecznego upływu terminu składania ofert.  
19. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej ani ustanawiał dynamicznego systemu 
zakupów. 
20. Zamawiający nie wymaga wniesienia  zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
21. PowyŜsze ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami będzie zamieszczone na stronie 
internetowej zamawiającego:www.bip.kamiensk.com.pl  w dniu zamieszczenia niniejszego 
ogłoszenia w BZP Urzędu Zamówień Publicznych: www.portal.uzp.gov.pl .  
22. BliŜsze informacje moŜna uzyskać w siedzibie  Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego w Kamieńsku ul. Wieluńska 50 lub telefonicznie (0-44)68-17-123 wew.32  
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest P. Wiesława Skulimowska.  
 
                    
                                                                                                                                              p.o. Kierownik 
                                                                                                                                              Wiesława Skulimowska 


