Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, realizowanym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

DOSTAWĘ ZRĘBEK OPAŁOWYCH Z DREWNA DO KOTŁOWNI W ŚWIĘTAJNIE
I W SPYCHOWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020.
nr sprawy: ZP.2310.01.2019

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
1.

Opis przedmiotu zamówienia – ZAŁ. NR 1

2.

Formularz oferty – ZAŁ. NR 2

3.

Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 3

4.

Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 4

5.

Wzór umowy- ZAŁ. NR 5

6.

Wzór oświadczenia o przynależności/ nie przynależności do grupy kapitałowej – ZAŁ. NR. 6

7.

Wskaz dostaw– ZAŁ. NR. 7

Zatwiedzam:
Prezes Zarządu
Przemysław Golon

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie
odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego
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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno
tel. (89) 622 60 15, fax (89) 622 62 53
Godziny pracy: 0715- 1515 od poniedziałku do piątku.
Adres strony internetowej: www.zgkswietajno.pl
II.
1.
2.
3.

III.

Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Opis przedmiotu zamówienia.

1.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zrębek opałowych z drewna do kotłowni w Świętajnie
i w Spychowie na potrzeby dostawy ciepła realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie
Sp. z o.o. w sezonie grzewczym 2018/2019. Dostawy powinny być realizowane sukcesywnie wg potrzeb
Zamawiającego i na jego telefoniczne zlecenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawieraZałącznik nr 1 do SIWZ.

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia uprawnionym do tego celu
podwykonawcom jedynie w zakresie transportu i rozładunku zakupionego środka. Za prace zrealizowane
przez podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 03416000-9 Odpady drzewne.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z
rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV.

Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb magazynowych
Zamawiającego. Umowa na czas określony: od dnia podpisania do 30.04.2020 r.

V.
1.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę
spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie
załączonego do oferty oświadczenia.
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
c) zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał/je w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej
dwa odrębne kontrakty – umowy na dostawy zrębek opałowych z drewna jakością, rodzajem i
zakresem zbliżonych do przedmiotu zamówienia, każdy wykonany/ wykonywany kontrakt o
dostawie nie mniejszej niż 4 500 mp zrębek.
W przypadku zrealizowania minimum dwóch dostaw zrębek dla Zamawiającego, Wykonawcy
zwolnieni są z przedstawiania stosownych poświadczeń potwierdzających wykonanie takiego
zadania. W takim wypadku Wykonawcy zwolnieni są z obowiązku udokumentowania należycie
wykonanych pozostałych dostaw wskazanych w wykazie dostaw.
3)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których
mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ muszą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
1.

2.

3.

4.

5.

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom (jedynie w zakresie transportu i rozładunku zakupionego środka), w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwie umowy odpowiadające swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, o ilości co najmniej 4 500 mp (każda z umów) wraz z
poświadczeniem należytego wykonania umowy, wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 7 do SIWZ).
Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia wiarygodności i autentyczności przedstawionych
poświadczeń.
W przypadku zrealizowania minimum dwóch dostaw zrębek dla Zamawiającego, Wykonawcy
zwolnieni są z przedstawiania stosownych poświadczeń potwierdzających wykonanie takiego
zadania. W takim wypadku Wykonawcy zwolnieni są z obowiązku udokumentowania należycie
wykonanych pozostałych dostaw wskazanych w wykazie dostaw;
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz
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6.

7.

ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Załącznik nr 6 do
SIWZ)
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie
formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny
być składane na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o.; ul. Spóldzielcza 4; 12-140
Świętajno
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: w.popielarczyk.zgk@o2.pl , a faksem na nr (89) 622 62 53.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Waldemar
Popielarczyk
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
VIII.
1.

Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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IX.
1.
2.

X.

Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę
ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru
umowy bez zastrzeżeń;
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-2 niniejszej SIWZ;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję.Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej
samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno
„ Oferta w postępowaniu na dostawę opału nr sprawy: ZP.2310.01.2019”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 24.07.2019 r o godz. 10:00"
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

XI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

XII.
1.

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN
z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże,iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Spóldzielczej 4 w Świetajnie do dnia 24.07.2019
r., do godziny 930 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.07.2019 r., o godzinie 1000.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zgkswietajno.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.
Opis sposobu obliczania ceny.
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację
przedmiotu zamówienia.
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2.

3.
4.
5.

Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej
SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia –
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

XIII.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.
2.

3.

Jedynym kryterium, którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty
będzie cena, obliczona zgodnie z punktem XII.1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryterium wyboru.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV.
Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

2.

3.
4.
5.

XV.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.
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.
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
XVII.
1.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
7

2.

ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne, wg potrzeb Zamawiającego, realizowane na telefoniczne
zamówienie dostawy i rozładunek zrębek opałowych z drewna do magazynu znajdującego się przy kotłowni w
Świętajnie przy ul. Grunwaldzkiej 13 i do magazynu zanajującego się przy kotłowni w Spychowie przy ul.
Myśliwskiej 15 w sezonie grzewczym 2019/2020 na niżej określonych warunkach.
Produkt stanowiący przedmiot dostawy:
1) zrębka z drewna: liściastego, iglastego lub mieszana z drewna liściasto – iglastego, o wartości opałowej
w stanie suchym nie niższej niż 10 MJ/kg,
2) zrębka o średniej frakcji 8 x 5 x 2 cm, maksymalnej frakcji 15 x 8 x 3 cm ( pod rygorem wycofania
dostawy ), zawartość frakcji tzw. „pyłowej” śladowo do 3%, kora dopuszczona w ilościach śladowych
do 3%,
3) szacowane zapotrzebowanie w ilości łącznie dla dwóch kotłowni: 4 900 mp
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej,
5) dopuszczalna wilgotność zrębki do 45 %
6) zrębka nie może zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń mechanicznych typu: piasek, kamienie, papier,
dłuższe kawałki drewna, trawa, metal itp. oraz chemicznych tj. zrębka nie może być produkowana z
materiału pochodzenia odpadowego - poprodukcyjnego z dodatkiem kleju, lakieru, farby, etc.
7) zrębka nie może zawierać igliwia,
Sposób i warunki realizacji dostaw:
1.

2.
3.
4.
5.

dostawy zamówionych zrębek do magazynu znajdującego się przy kotłowni w Świętajnie przy ul.
Grunwaldzkiej 13 i do magazynu zanajującego się przy kotłowni w Spychowie przy ul. Myśliwskiej 15
powinny odbywać się z wykorzystaniem własnego bądź wynajętego przez Wykonawcę środka
transportowego samowyładowczego.
STAŁA CENA JEDNOSTKOWA w zł/mp NA CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
rozładunek każdej dostawy poprzedzony będzie pomiarem objętowści skrzyni załadunkowej pojazdu
przy udziale kierowcy samochodu przewożącego zrębki.
transport i rozładunek zrębek na koszt Wykonawcy (koszt transportu i wyładunku winien zostać
doliczony do jednostkowej ceny ofertowej zł/mp).
realizacja dostaw – sukcesywnie, wg harmonogramów w terminie do maksymalnie do 2 dni roboczych
od zgłoszonego telefonicznie zamówienia. Uwaga! Zamawiający wymaga podania numeru telefonu na
który będą przesyłane zlecenia dostaw zrębki.

Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia oraz płatności:
1.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia (w zależności od: produkcji własnej,
warunków atmosferycznych a tym samym faktycznego zużycia paliwa ) ilości zakupionych zrębek bez
zmiany oferowanej ceny jednostkowej. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały prawa do
wnoszenia roszczeń wobec Zamawiającego.
W trakcie sezonu grzewczego rozliczenie za dostarczone paliwo – płatność przelewem bankowym na
podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury VAT. Za dzień
zapłaty uznawany będzie wpływ na rachunek bankowy Wykonawcy.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spóldzielcza 4
12-140 Świętajno
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę opału do kotłowni w
Świętajnie i Spychowie w sezonie grzewczym 2019/2020”
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..………………………………………..
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):……………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zrębki z drzew iglastych i liściastych zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ)
C.

CENA JEDNOSTKOWA:
cena netto : ............................... zł. za metr przestrzenny [mp]
(słownie: ……………………………………………………………………………zł)
podatek VAT……..%.................zł. za metr przestrzenny [mp]
(słownie: ……………………………………………………………………………zł)
cena brutto: ................................ zł. za metr przestrzenny [mp]
(słownie: ……………………………………………………………………………zł)

D. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN

……………………………………………………

*

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy (za 4 900 mp), uwzględniające wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

E.
1)
2)
3)

OŚWIADCZENIA:
zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;
w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym

4)
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5)

F.
1)
2)

4)

dniem);
akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach
opisanych we wzorze umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury;
ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
.........................................................................................................................................................................
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........................................................................................................................................................

G. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spóldzielcza 4
12-140 Świętajno
DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa opału do
kotłowni w Świętajnie i Spychowie w sezonie grzewczym 2019/2020”
(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o.
(oznaczenie zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na
podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie

oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(
podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie

zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),niezachodzą

podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spóldzielcza 4
12-140 Świętajno
DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa opału do
kotłowni w Świętajnie i Spychowie w sezonie grzewczym 2019/2020”
(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Świetajnie Sp. z o.o.
(oznaczenie zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w SIWZ rozdział V pkt 1.
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach

następującego/ychpodmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa dostawy
Zawarta w dniu ………….. 2019 r. w Świętajnie pomiędzy : Zakładem Gospodarki Komunalnej w
Świętajnie Spółka z o.o., ulica Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno, Tel (89) 622 60 15, NIP 7451843572,
REGON 281422832, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000443261 prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy 855 400,00 zł reprezentowanym przez:
p. Przemysława Golon – Prezesa
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………….
zawarta została umowa treści następującej:
§1
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu
nieograniczonego na: dostawę zrębek opałowych z drewna do kotłowni w Świętajnie i w Spychowie w
sezonie grzewczym 2019/2020.

§2
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy zrębki drzewnej o
parametrach co najmniej równych („nie goszych”) parametrom określonym w załączniku nr 1 do
SIWZ, do magazynu znajdującego się przy kotłowni w Świętajnie przy ul. Grunwaldzkiej 13 i do
magazynu zanajującego się przy kotłowni w Spychowie przy ul. Myśliwskiej 15 w sezonie
grzewczym 2019/2020 Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Szacowana wielkość dostawy do dwóch kotłowni wyniesie 4 900 mp. zrębki drzewnej.
3. Dostawy zamówionych zrębek odbywać się będą z wykorzystaniem własnego bądź wynajętego
przez Wykonawcę środka transportowego samowyładowczego.
4. Rozładunek każdej dostawy poprzedzony będzie pomiarem objętowści skrzyni załadunkowej
pojazdu przy udziale kierowcy samochodu przewożącego zrębki.
5. Transport i rozładunek zrębek dokonywany będzie na koszt Wykonawcy (koszt transportu i
wyładunku doliczony do jednostkowej ceny ofertowej zł/mp).
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, wg harmonogramów stanowiących załącznik nr 1 i 2 do
niniejszej umowy w terminie do maksymalnie do 2 dni roboczych od zgłoszonego telefonicznie
zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia (w zależności od: produkcji
własnej, warunków atmosferycznych a tym samym faktycznego zużycia paliwa ) ilości
zakupionych zrębek bez zmiany oferowanej ceny jednostkowej. Z tego tytułu Wykonawcy nie
będą przysługiwały prawa do wnoszenia roszczeń wobec Zamawiającego.
8. Rozliczanie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego następować będzie
sukcesywnie w oparciu o faktycznie dostarczone zrębki /w mp/ i cenę jednostkową zadeklarowaną
w ofercie.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce
zmagazynowania 4 900 metrów przestrzennych zrębki do celów energetycznych w cenie netto
………. zł za metr przestrzenny (słownie: ………………….. zł).
1.

2. Do ceny netto surowca drzewnego będzie doliczany podatek VAT w wysokości określonej w
obowiązujących przepisach.
3. Rozliczenie Wykonawcy za dostarczone zrębki nastąpi fakturami częściowymi, wystawionymi na
podstawie dowodu WZ podpisanego po przez uprawnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Zapłata następować będzie przelewem na wskazane przez Wykonawca konto w terminie do 30
dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z pokwitowaniem, o którym mowa w ust. 3
5. W przypadku nieterminowego regulowania należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§4
1. Wykonawca gwarantuje dostarczenie opału o parametrach co najmniej równych („nie goszych”)
parametrom określonym w załączniku nr 1
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia atestu jakościowego
do danej partii dostarczonego opału wskazującego parametry opału żądane w SIWZ.
3. W razie wątpliwości co do parametrów opału, zostaną one zbadane na zlecenie Zamawiającego
przez uprawnione laboratorium. W przypadku wyniku badań laboratoryjnych potwierdzającego
zaniżone parametry dostarczonego opału przez Wykonawcę w stosunku do parametrów opału
żądanych w SIWZ koszty przeprowadzenia badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę.
4. Próbka zostanie pobrana komisyjnie w momencie dostawy.
5. Przy czynnościach poboru próbki ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy.
Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy traktowana będzie jako akceptacja sposobu pobrania
próbek.
6. Badanie laboratoryjne zostanie wykonane w zakresie oznaczenia:
1) wilgoci całkowitej,
2) łącznej zawartości zanieczyszczeń obniżających wartość opałową zrębki,
3) wartości opałowej w stanie roboczym,
4) wartości opałowej w stanie suchym,
5) ciężaru właściwego.
§5
1. W przypadku dostarczenia zrębki, która nie spełnia wymagań jakościowych z powodu
niedopuszczalnych zanieczyszczeń (np.: piasek, kamienie, papier, dłuższe kawałki drewna, trawa,
metal itp. oraz chemicznych tj. zrębka nie może być produkowana z materiału pochodzenia
odpadowego - poprodukcyjnego z dodatkiem kleju, lakieru, farby, etc.) Wykonawca zobowiązany
jest na żądanie Zamawiającego, zabrać ją i dostarczyć surowiec spełniający wymagania
określone w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. W przypadku, gdy zrębka nie spełnia wymagań jakościowych tylko z powodu przekroczenia
zawartości zanieczyszczeń obniżających jej wartość opałową, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego zobowiązany jest obniżyć cenę zrębki o 5 % za każdy procent zanieczyszczeń,
jednak nie mniej niż o 15 % wartości partii o nieodpowiedniej jakości.
7. Za niedotrzymanie parametrów jakościowych dostarczonej zrębki z powodu niższej wartości
opałowej w stanie suchym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde
rozpoczętą 1 MJ/kg obniżenia wartości opałowej w stanie suchym poniżej wartości określonej w
w załączniku nr 1 do SIWZ - w wysokości 10,00 zł za 1 mp reklamowanej dostawy.
8. Za niedotrzymanie parametrów jakościowych dostarczonej zrębki z powodu przekroczenia 45 %
wilgotności zrębki, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest obniżyć cenę zrębki
o 20%.
§ 6.
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wartości
pozostałej do realizacji części planowanych dostaw w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od
realizacji umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości
pozostałej do realizacji części planowanych dostaw w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od
realizacji umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % ceny
określonej w § 2 za każdy metr przestrzenny dostarczonego po terminie surowca, za każdy dzień
zwłoki w dostawie w stosunku do terminów, określonych w harmonogramie dostaw.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku
gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.
§8
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej
umowy za miesięcznym terminem wypowiedzenia.
2. W wypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty
za dostarczone już zrębki .
§ 10
Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania do dnia 30 kwietnia 2020 r.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca
____________________

Zamawiający
_____________________________

Załącznik nr 1
do umowy z dnia …….2019 r.

HARMONOGRAM DOSTAW
ZRĘBKÓW DRZEWNYCH DO KOTŁOWNI W ŚWIĘTAJNIE

Lp.

Miesiąc

Dostawa
[ mp ]
250

1

Wrzesień 2019 r.

2

Październik 2019 r.

350

3

Listopad 2019 r.

350

4

Grudzień 2019 r.

400

5

Styczeń 2020 r.

450

6

Luty 2020 r.

400

7

Marzec 2020 r.

250

8

Kwiecień 2020 r.

200

Razem

2650

Załącznik nr 2
do umowy z dnia …....2019 r.

HARMONOGRAM DOSTAW
ZRĘBKÓW DRZEWNYCH DO KOTŁOWNI W SPYCHOWIE

Lp.

Miesiąc

Dostawa
[ mp ]
200

1

Wrzesień 2019 r.

2

Październik 2019 r.

300

3

Listopad 2019 r.

300

4

Grudzień 2019 r.

350

5

Styczeń 2020 r.

350

6

Luty 2020 r.

300

7

Marzec 2020 r.

250

8

Kwiecień 2020 r.

200

Razem

2250

Załącznik nr 6 do SIWZ
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ALBO INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spóldzielcza 4
12-140 Świętajno
DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na
„Dostawę opału do kotłowni w Świętajnie i Spychowie w sezonie grzewczym 2019/2020”
PRZEDKŁADAMY:
1.

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)

Lp

Nazwa podmiotu

Adres

Telefon, fax, e-mail

………………………………………………….
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania
LUB
2.

Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*)
Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie należę do grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy a dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr
50, poz. 331, zpóźn. zm.).

………………..…………………………………….
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowa) oraz podpisać dokument w pkt
1 (pod Tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w
pkt 2 (pod oświadczeniem). Zamawiający uprzejmie informuje Wykonawców, iż nie należy podpisywać dokumentu jednocześnie w pkt 1
i pkt 2.

Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość
szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert
częściowych na: dostawę zrębek opałowych z drewna do kotłowni w Świętajnie i w Spychowie w sezonie
grzewczym 2019/2020.

Oświadczam, iż w okresie 3 ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu wykonałem następujące
dostawy:

L.P

Rodzaj dostawy

Nazwa i adres odbiorcy, dla
którego wykonano
dostawy.

Ilość
dostarczonej
zrębki w
[mp]

Data wykonania

Do powyższego wykazu dołączam stosowne poświadczenia należytego, zgodnego z umową, wykonania
dostaw.
/W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia należytego wykonania
dostaw./

Nazwa i adres Wykonawcy

...................................................dn. ..........................2018r.

Imienna pieczątka i czytelny
podpis ( lub pieczęć firmowa )
osoby (lub osób) upoważnionej (ych)

