
Nazwa i adres Zamawiającego  :   
Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.  

ul. Poznańska 23,   
56-200 Góra, 

tel/fax 655442155 
Godziny urzędowania : poniedziałek - piątek od 7.00- 15.00  

  
    

  
  

                    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA    
na udzielenie zamówienia na  

dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.  z siedzibą w Górze 
 w okresie od listopada 2017 r. do października 2018 r. realizowanej transportem kolejowym.   
                                   Nr postępowania  NR DT/03/17 
  

  
proces przetargowy będzie prowadzony na podstawie regulaminu wewnętrznego zamówień niepodlegających ustawie „Prawo zamówień 
publicznych” w  Zakładzie Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/2016 
z dnia 30 maja 2016 roku Zarządu ZEC sp. z o.o.)  

  
1. WYTYCZNE OGÓLNE  
1.1. Informacja ogólne.  
1.1.1. Informacja o przetargu   
Zamawiający opublikował ogłoszenie w miejscu ogólnie dostępnym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie 
oraz na swojej stronie internetowej  www.zecgora.pl w zakładce „PRZETARGI” 
 
UWAGA  
W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie 
internetowej Zamawiającego www.zecgora.pl ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla 
przedmiotowego postęowania informacje, w szczegónośći:  
a) pytania dotyczące wyjaśnień treści instrukcji przygotowania oferty oraz udzielone przez 
Zamawiającego odpowiedzi,  
b) modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymogami, jakie postawił Zamawiający w treści instrukcji 
przygotowania oferty, jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy.  
  
1.1.2. Skróty i określenia użyte w tekście dokumentu:  
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami  
dokumenty przetargowe – specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wszelkie wyjaśnienia                        
i uzupełnienia do SIWZ.  
dokumenty ofertowe – oferta Wykonawcy wraz z załącznikami  
tajemnica przedsiębiorstwa - definicję zawiera art.11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                        
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , zgodnie z którym przez tajemnicę rozumie się nie ujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne 
przedsiębiorstwa co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  
  
2. WYKONAWCY  
2.1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców.   
2.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia, zarejestrowaną zgodnie z 



wymaganiami przepisów prawa;   
b) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem.   
Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed datą 
otwarcia ofert zrealizował minimum pięć zadań (kontraktów), przy czym każdy z nich winien spełniać trzy 
poniższe warunki łącznie:  
- czas trwania umowy kontraktowej nie krótszy niż 6 miesięcy,  
- ilość dostarczonego węgla dla każdego z kontraktów min. 3 500 Mg,  
- dostawy realizowane transportem kolejowym.  
c) zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat zamówienia wykonali z należytą starannością i nie wyrządzając 
szkody, w szczególności nie mając obowiązku zapłaty kary umownej;  
d) nie zalegają z podatkami;  
e) nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;  
f) posiadają sytuację finansową umożliwiającą realizację kontraktu.   
Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się informacją z banku o posiadanej 
zdolności kredytowej na poziomie min. 1 100 000,00 zł 
g) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000 zł,  
h) nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
i) nie ogłoszono upadłości Wykonawcy, nie został złożony wniosek o ogłoszenie jego upadłości, ani nie 
toczą się postępowania egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;  
j) nie popełnili przestępstwa o którym mowa w zał. nr 2.  
 
2.2. Zasady składania ofert wspólnych (spółka cywilna).  
2.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia jedynie w formie spółki cywilnej w 
ramach, której prowadzą wspólne przedsiębiorstwo.  
2.2.2. Podmioty, o których mowa powyżej muszą złożyć ofertę i jej załączniki podpisane przez wszystkich 
uczestników spółki lub ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu. Ofertę, 
oświadczenia i klauzule zgodności z oryginałem podpisuje wówczas ustanowiony wspólny pełnomocnik.  
2.2.3. Jeżeli oferta wspólników spółki cywilnej zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy 
będzie żądał umowy spółki, zawierającej w swej treści następujące postanowienia i zapisy:  
a) określenie przedmiotu działalności obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,  
b) sposób reprezentacji wszystkich uczestników umowy,  
c) okres obowiązywania umowy - co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym 
plus okres gwarancji, albo zawartej na czas nieoznaczony.  
Ponadto Zamawiający będzie wymagał upoważnienia jednego z uczestników umowy do kontaktów z 
Zamawiającym i koordynowania czynności związanych z realizacją umowy. 
 
2.3. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
2.3.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, dokonana zostanie w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w ust. 2.4. i załączonych do oferty. 
Dokumenty załączone do oferty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu.  
W przypadku oceny doświadczenia Wykonawcy będą brane do oceny jedynie kontrakty potwierdzone 
referencjami.  
Z przeprowadzonej analizy dokumentów będzie wynikało, czy Wykonawca wykazał, że spełnia wymagany 
warunek, czego wynikiem będzie ocena „spełnia”, lub czy Wykonawca nie wykazał, że spełnia warunek, 
czego wynikiem będzie ocena „nie spełnia".  
2.3.2. Przy ocenie, czy Wykonawcy działający w formie spółki cywilnej wykazali spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu, informacje stanowiące o spełnieniu warunków podmiotowych będą rozpatrywane 
oddzielnie dla każdego ze wspólników, a warunków przedmiotowych będą rozpatrywane łącznie dla 
wszystkich wspólników.  
  
 



 
2.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:  
a) aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do KRS albo 
CEIDG, sporządzony  nie wcześniej niż 30 dni  przed upływem terminu składania ofert; 
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  
d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - na Załączniku nr 2;  
e) wykaz dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a 
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - na Załączniku nr 3;   
f) referencje dotyczące zrealizowanych kontraktów;   
g) kserokopia polisy ubezpieczeniowej, a w razie jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej;  
 
2.5. Jedna oferta   
Każdy Wykonawca złoży w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.  
  
2.6. Koszty udziału w przetargu.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
  
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA .  
3.1. Przedmiotem zamówienia są: 
-  dostawy węgla kamiennego w asortymencie miał energetyczny II 
typu 32.1, klasy 23 MJ/kg w ogólnej ilości 3 750 Mg +20% spełniające wymagania jakościowe 
Zamawiającego określone poniżej, oraz realizowane wyłącznie transportem kolejowym do stacji  PKP 
Rawicz   wraz z przeładunkiem i przewozem na plac magazynowy zlokalizowany przy ul. Dąbrówki 8 
w Górze (około 25 km) Zamawiającego w okresie od listopada 2017 r. do października  2018 r. 
zgodnie z harmonogramem dostaw.   
- dostawy węgla kamiennego w asortymencie ekogroszek typu 31.2, klasy min 25 MJ/kg workowanego 
w ilości ogólnej 300 Mg +20% spełniającego wymagania jakościowe Zamawiającego określone 
poniżej. Dopuszcza się dostawę transportem kolejowym do stacji PKP Rawicz wraz z przeładunkiem i 
przewozem na plac magazynowy zlokalizowany przy ul. Dąbrówki 8 w Górze lub transportem 
samochodowym bezpośrednio  na plac magazynowy przy ul. Dąbrówki 8 w Górze, w okresie od 
września 2017 do marca 2018 r. 
 
3.2. Zaoferowany węgiel powinien pochodzić bezpośrednio z kopalń zlokalizowanych na terenie Polski. 
Zamawiający nie dopuszcza ofert na opał wzbogacany w zakładach przeróbczych, tzn. taki, który uzyskuje 
wymagane parametry w wyniku procesów przeróbczych.  
3.3. Dostarczany miał węgla kamiennego winien być jednorodny w swojej masie, o stabilnych parametrach 
jakościowych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Dostarczany węgiel kamienny winien posiadać 
dla każdej dostarczanej partii „Certyfikat jakości węgla” kopalni dostarczającej węgiel zawierający 
następujące dane: 
-wartość opałową (Qir)w stanie roboczym (kJ/kg) 
-całkowitą zawartość wilgoci (Ar) w stanie roboczym (%), 
-zawartość siarki (Str) (%), 



-zawartość popiołu (%), 
-sortyment-typ, 
-klasę węgla, 
-tonaż, 
-datę wysyłki, 
- identyfikację wystawiającego certyfikat (nazwa i adres jednostki określającej parametry miału węglowego) 
„Certyfikat jakości węgla” załączony do listu przewozowego zawiera określenie wartości opałowej 
dostarczonego miału węglowego oraz stanowi podstawę wystawienia faktury na klasę węgla w nim 
określoną.  
3.4. Wymagany termin wykonania umowy :  od 20 wrzesień 2017 r. do  20 październik 2018 r.   
3.5. Zamawiający wymaga by zaoferowany węgiel kamienny spełniał poniższe wymagania: 
-  miał węglowy energetyczny MIIA typu 32.1, klasy 23 MJ/kg ma posiadać parametry jakościowe 
spełniające poniższe wymagania w każdej dostawie odniesionych do stanu roboczego: 
-  wartość opałowa min 23.00  MJ/ kg  
－ zawartość popiołu  max 18%  
－ zawartość siarki  max. do 0,8 %  

− spiekalność określona liczbą Rogi nie wyższa niż 5-20  
− zawartość wilgoci nie wyższa niż 12%  
－ skład frakcyjny 0-3 (30%) 3-10 (50%) 10-20 (20%)  
－ zawartość części lotnych min. 28% wg PN-81/G-0416-1988  

− temperatura spiekania popiołu powyżej 950 C° w atmosferze utleniającej  
− temperatura topnienia popiołu powyżej 1300 C° w atmosferze utleniającej  
− temperatura mięknienia popiołu powyżej 1200 C° w atmosferze utleniającej  
Węgiel do celów energetycznych luzem – zgodnie z PN-82/G-97003 
Typ węgla wg PN –82/G-97002 -32. Sortyment wg PN –82/G-97001 –M II 
- ekogroszek typu 31.2 klasy min 25 MJ/kg ma posiadać parametry jakościowe spełniające poniższe 
wymagania w każdej dostawie odniesionych do stanu roboczego 
-  wartość opałowa min 25.00  MJ/ kg  
－ zawartość popiołu  max 4-6 %  
－ zawartość siarki  od 0,4 do 0,6 %  

− spiekalność określona liczbą Rogi <10  
− zawartość wilgoci 8-10 %  
－ uziarnienie 6-25 mm  
- ekogroszek workowany 
 
Nie zachowanie w/w parametrów technicznych dostarczonego węgla skutkować będzie zwrotem 
dostarczonego węgla do wybranego oferenta. 
 
3.6. Na podstawie szacunkowej wielkości zużycia, Zamawiający w sposób orientacyjny planuje  
następujący harmonogram miesięcznych dostaw węgla kamiennego: 
 
- miał węglowy 
 
Miesiąc + 
rok dostawy 

XI XII I II III IV V VI  VII 

 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 
Ilość Mg 630 600 450 270 90 90 90 90 110 
Miesiąc + 
rok dostawy 

VIII IX X       

 2018 2018 2018       
Ilość Mg 300 480 550       
Razem: 3 750 ton 



 
 
- ekogoroszek 
Miesiąc + 
rok dostawy 

IX X XI XII I II III 

 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 
Ilość Mg 30 40 50 50 50 40 40 
Razem: 300 ton 

 
3.7. Zakupiony opał zostanie wykorzystany na cele zwolnione z podatku akcyzowego na podstawie Ustawy 
z dnia 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017,  poz. 43), art. 31a, ust. 2 pkt. 8. 
3.8. Sprzedający będzie dostarczał miał węglowy transportem kolejowym, Zamawiający dopuszcza 
możliwość wcześniejszej dostawy węgla przy zachowaniu warunków i terminów płatności określonych w 
projekcie umowy. Jednakże ze względu na ograniczoną powierzchnię magazynową maksymalna dostawa 
może wynosić 2000 ton. W przypadku wcześniejszych dostaw węgla zostanie zawarta umowa składu. 
3.9. W przypadku zmiany ilości dostarczonego opału w stosunku do ilości zaplanowanej w harmonogramie, 
Zamawiający powiadomi o tym Dostawcę w terminie min. 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego 
dostawy będą dotyczyć, w formie pisemnej (pocztą bądź faxem). 
3.10. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.  
3.11. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. 
3.12. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:  
a) oferty na opał nie spełniający wymagania w zakresie parametrów jakościowych przedstawionych w 
ust.3.5 zostaną odrzucone.  
b) każda dostawa będzie kontrolnie badana przez akredytowane laboratorium. 
                                             
4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń  I DOKUMENTÓW   
4.1. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym.  
4.1.1. Wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.  
4.1.2. Zamawiający postanawia, że wszelkie zapytania, informacje, oświadczenia, zawiadomienia należy 
kierować do Zamawiającego za pomocą faksu na nr 65 5442155 lub pocztą elektroniczną na adres 
sekretariat@zecgora.pl 
4.1.3. Zawsze dopuszczona jest forma pisemna porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy.  
4.2. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych.  
4.2.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących materiałów 
przetargowych. W piśmie z zapytaniami należy wyraźnie wskazać numer faxu na który Wykonawca 
zamierza otrzymać odpowiedź. W przeciwnym wypadku odpowiedzi będą wysyłane listownie.   
4.2.2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 3 dni 
przed terminem składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po tym terminie, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
4.2.3. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do pytającego, oraz zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego: www.zecgora.pl zakładce „PRZETARGI” bez ujawniania źródła zapytania, w 
terminie najpóźniej na 2 dni przed terminem złożenia ofert.    
  
4.4. Poprawki w SIWZ i przygotowania ofert.  
4.4.1. Przed ostatecznym terminem składania ofert, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach 
zmodyfikować SIWZ.  
4.4.2. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ i zamieści na własnej stronie internetowej.  
4.4.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w 
ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz poinformuje o tym na własnej stronie internetowej.  
  
5. PRZYGOTOWANIE OFERT  



5.1. Język ofert  
Wszystkie dokumenty ofertowe winny być sporządzone w języku polskim. Wykonawca może przedstawić 
w ofercie dokumenty w językach obcych wyłącznie łącznie z tłumaczeniem ich treści na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  
  
5.2. Wymagane dokumenty ofertowe.   
5.2.1. Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia są zobowiązani dostarczyć ofertę sporządzoną 
według załączonego wzoru wraz z wymaganymi załącznikami. Brak załączników może skutkować 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  
5.2.2. Złożone przez Wykonawcę dokumenty ofertowe muszą zawierać:  
a) Wypełniony formularz oferty sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,  
b) Wymagane dokumenty formalne określone w ust. 2.4.  
c) dokument potwierdzający wniesienie wadium przetargowego,  
d) Dokument potwierdzający zagwarantowanie parametrów węgla określonych w ofercie w postaci:  
- informacji z kopalni z której będzie dostarczany węgiel (wg wskazania w ofercie) o produkcji przez tę 
kopalnię węgla o oferowanych parametrach,     

lub   
- załączenie aktualnego informatora (folderu) kopalni zawierającego informację  o  produkcji przez tę 
kopalnię węgla o oferowanych parametrach,     

lub  
- informacji ze spółki węglowej do której należy kopalnia i z której będzie dostarczany węgiel (wg 
wskazania w ofercie) o produkcji przez tę kopalnię węgla o oferowanych parametrach     

lub  
- informacji z kopalni z której będzie dostarczany węgiel (wg wskazania w ofercie) w postaci aktualnych 
(nie starszych niż 4 tygodnie od dnia wyznaczonego na złożenie ofert) wyników badań laboratoryjnych 
węgla dostarczanego przez tę kopalnię wykonanych przez laboratorium kopalni.  
e) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub ofertę składa spółka cywilna, która 
ustanowiła pełnomocnika.  
5.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej instrukcji, powinny zawierać wszystkie dane wynikające z załączonych wzorów.  
5.2.4. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem (na każdej zadrukowanej stronie).  
5.2.5. Oferta nie może zawierać postanowień odbiegających od SIWZ.  
 
5.3. Tajemnica przedsiębiorstwa.  
5.3.1. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz.211 ze zm.), 
Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie 
informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone na końcu 
dokumentów ofertowych w osobnej wewnętrznej kopercie i wyraźnie oznaczone napisem „niejawne”. 
Strony dokumentów niejawnych należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwi ć ich dopasowanie do 
pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).  
5.3.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Wykonawca nie 
podjął działań, o których mowa w punkcie powyższym, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do 
których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów 
administracji, niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w punkcie powyższym.  
5.3.3. Nie można zastrzec ceny oferty.  
  
5.4. Forma i podpisanie oferty.  
5.4.1. Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów ofertowych, stanowiących ofertę wraz z 
załącznikami. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej niedopuszczonej przez Zamawiającego 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  
5.4.2. Oferta oraz załączniki winny być złożone w formie pisemnej, napisane czytelnie, na maszynie, na 



komputerze lub nieścieralnym atramentem. Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron oferty wraz z 
załącznikami.  
5.4.3. Dokumenty ofertowe winny być złożone w formie uniemożliwiającej przypadkowe ich 
zdekompletowanie. Arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane, oprawione w teczkę lub 
segregator lub połączone w jedną całość inną techniką.  
5.4.4. Podpis Wykonawcy w dokumentach ofertowych winien być czytelny bądź opatrzony pieczątką 
identyfikującą osobę składającą podpis.  
5.4.5. Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy należy przez to rozumieć podpisy złożone przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, 
zgodnie z wymaganiami ustawowymi.  
5.4.6. Jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach wymagających podpisania nie wynikają wprost ze złożonych 
dokumentów rejestrowych stwierdzającego status prawny Wykonawcy, wymagane jest dodatkowe 
załączenie innego dokumentu (np. pełnomocnictwa) lub jego poświadczonej kopii potwierdzającej zakres 
umocowania osób podpisujących ofertę.  
5.4.7. Jeżeli ofertę składa spółka cywilna, ustanawiająca wspólnego pełnomocnika do reprezentowania jej 
wspólników w postępowaniu, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/wa umocowujące 
pełnomocnika do działania w imieniu każdego ze wspólników o ile umocowanie nie wynika  z dokumentów 
załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone przez każdego ze wspólników   i zawierać co 
najmniej:  
- określenie firmy (nazwy) podmiotu udzielającego pełnomocnictwo, ewentualnie imion i nazwisk osób 
fizycznych, jeśli to one go udzielają,  
- podpisy osób udzielających pełnomocnictwa,  
- datę udzielenia pełnomocnictwa,  
- zakres jego udzielenia.  
Jeżeli pełnomocnikiem jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w 
dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.  
Wskazane pełnomocnictwa należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem 
przez notariusza. Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się  w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu 
VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze 
zm.).  
5.4.8. Wszystkie dokumenty (i załączniki) powinny być złożone w formie oryginału  lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na wszystkich zadrukowanych stronach 
niezależnie od treści zawartej w dokumencie. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oznacza 
umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem” i podpisu osoby uprawnionej 
lub umocowanej. Za niedopuszczalne uważa się potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii 
dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa 
udzielonego przez Wykonawcę do tej czynności w niniejszym postępowaniu.  
5.4.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 
gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości.  
5.4.10. Wszystkie poprawki dokonane w dokumentach ofertowych winny być naniesione czytelnie. 
Wszystkie miejsca dokumentów, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez 
osoby podpisujące ofertę.  
  
5.5. Cena ofertowa  
5.5.1. Cenę oferty należy podać na formularzu „Oferta” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
Kompletną cenę oferty stanowi cena węgla łącznie z ceną transportu kolejowego, rozładunku wagonów na 
stacji PKP Rawicz  i transportu węgla pojazdami samochodowymi na plac magazynowy zlokalizowany przy 
ul. Dąbrówki 8 w Górze oraz pozostałymi kosztami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia.  
5.5.2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca winien na Załączniku nr 1  podać:   
A) Cenę jednostkową miału węglowego w zł/Mg 
B) Cenę jednostkową ekogroszku zł/Mg  
Cena podana na załączniku Oferta ma być ceną loco kopalnia z której pochodzi oferowany miał węglowy.   
C) Cenę transportu miału węglowego z kopalni z której pochodzi oferowany miał węglowy loco plac 



magazynowy ul. Dąbrówki 8 w Górze w przeliczeniu tej ceny na zł/Mg wraz z kosztami o których mowa w 
ust. 5.5.3.  
D) Informację o źródle węgla (nazwa kopalni bezpośrednio, z której będą transportowane dostawy i nazwa 
Spółki, do której należy kopalnia).  
E) Informację o ilości kilometrów z kopalni, z której będą pochodziły dostawy do siedziby Zamawiającego.  
5.5.3. Wykonawca określi cenę wykonania zamówienia dokonując rzetelnej kalkulacji, zachowując zasady 
uczciwej konkurencji oraz przy spełnieniu wymagań określonych w niniejszej instrukcji, a także 
uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu 
przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte, lecz bez których nie można wykonać zamówienia.   
Dotyczy to między innymi następujących kosztów:  
1. zamówienia wagonów towarowych,  
2. opłat za czynności bocznicowe, podstawienia wagonów, 
3. załadunku miału węglowego na wagony, 
4. rozładunek z wagonów i transport samochodowy na plac magazynowy loco ul. Dąbrówki 8 w Górze, 
5. ubezpieczenia transportu węgla,    
6. kosztów środka przeciwzamarzaniowego dla transportów zimowych,  
7. kosztów przetaczania wagonów,   
8. kosztów postojowego PKP,  
9. uczestniczenia w czynnościach reklamacyjnych.  
10. kosztów workowania ekogroszku. 
  
5.5.4. Zamawiający odrzuci oferty z tytułu nierzetelnego skalkulowania ceny ofertowej np. w  przypadku 
zaoferowania rażąco niskiej ceny transportu węgla znacząco odbiegającej od cen w pozostałych ofertach i 
pozostającej na poziomie oczywiście niższym od rynkowych cen transportu.   
5.5.5. Zamawiający dopuszcza waloryzację oferowanej ceny na warunkach podanych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji.   
5.5.6. Wszystkie upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w zaoferowanej cenie 
jednostkowej za Mg.  
 
5.6. Waluta oferty  
5.6.1. Cena ofertowa winna zostać podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.  
5.6.2. Wszelkie płatności i zobowiązania wynikające z niniejszej umowy będą realizowane w złotych 
polskich.  
5.6.3. Oferty zwierające ceny w innych walutach zostaną odrzucone.  
  
5.7. Termin związania ofertą  
5.7.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.  
 
5.8. Wadium  
5.8.1. Wykonawca musi zabezpieczyć dostarczoną ofertę poprzez wniesienie wadium wniesione przed 
upływem terminu składania ofert. Wykonawcy, którzy nie zabezpieczą oferty wadium w wymaganym 
terminie będą wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone.  
5.8.2. Wadium należy wnieść w wysokości  10 000 zł /słownie: dziesięć tysięcy zł  00/100/  
5.8.3. W zależności od woli wykonawcy, wadium może być wniesione:  
- w pieniądzu,  
- w poręczeniach bankowych,   
- w gwarancjach bankowych,   
- w gwarancjach ubezpieczeniowych.  
5.8.4. Wadium pieniężne należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: 
BZWBK Oddział Góra nr 06 1090 1261 0000 0001 0209 9515 z dopiskiem  Wadium w przetargu na 
dostawy opału postępowanie DT/03/2017   
Warunek zabezpieczenia oferty wadium pieniężnym zostanie uznany za spełniony jeśli wadium pieniężne 
będzie znajdować na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie otwarcia ofert.  



5.8.5. Wadium wniesione w innej postaci niż pieniężne należy załączyć w oryginale do oferty.  
5.8.6. Zamawiający wymaga, by wadium wniesione w innej formie niż gotówka zawierało następujące 
elementy:  
- określenie terminu obowiązywania (musi obejmować czas związania ofertą),  
- określenie kwoty (równoznacznej z wymaganą kwotą wadium),  
- wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji (instytucja wystawiająca poręczenie lub gwarancję),  
- wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji (Zamawiający),  
- bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją ( niezwłoczne przekazanie kwoty poręczenia 
lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta),   
- płatność na pierwsze żądanie (niezwłoczne przekazanie kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze 
pisemne żądanie beneficjenta)  
- nieodwołalność poręczenia lub gwarancji (gwarant nie może odwołać) zobowiązania wynikającego z 
udzielonego poręczenia lub gwarancji.  
5.8.7. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym                  
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę.   
5.8.8. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zwrócone 
niezwłocznie po podpisaniu przez niego umowy.  
5.8.9. Wadium towarzyszące ofertom Wykonawców, które nie zostaną wybrane, będzie  zwrócone w 
terminie do 7 dni po przekazaniu Wykonawcom informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.    
5.8.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli:   
- Wykonawca nie udzieli wyjaśnień do złożonej oferty, lub nie złoży dokumentów o które został wezwany 
przez Zamawiającego,  
- Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w 
ofercie,    
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
  
6. OZNACZENIE OFERT  
6.1. Dokumenty ofertowe należy zapakować w nieprzejrzyste opakowanie w taki sposób, aby nie można 
było zapoznać się z ich treścią do czasu otwarcia ofert.  
6.2. Oferta winna być zaadresowana na Zamawiającego i opisana:  
 

  
„OFERTA NA  DOSTAWY W ĘGLA KAMIENNEGO DLA ZEC GÓRA  

NR DT/03/2017”  
        NIE OTWIERAĆ PRZED 09.06.2017 r. godz. 11.30  

6.3. Opakowanie winno posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci firmy Wykonawcy zawierającej co 
najmniej nazwę i adres Wykonawcy.  
  
7. SKŁADANIE OFERT   
7.1. Termin składania ofert  
7.1.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Poznańska 23,  
56-200 Góra  , nie później niż :  

do dnia  09 czerwca 2017 r.  do godziny  11:15  
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie lub zaginięcie oferty w czasie jej dostawy, oraz 
nieterminowy wpływ do sekretariatu Zamawiającego.   
7.1.2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z punktem 4.2. W 
tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego  oraz Wykonawców, uprzednio odnoszące się 
do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.  
  
7.2. Oferty złożone po terminie  
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert będą uznane za „spóźnione” i zostaną 



zwrócone Wykonawcom po zakończeniu postępowania tj. podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.  
  
7.3.  Zmiana lub wycofanie ofert  
7.3.1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia. Zmiany 
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu 
składania ofert.   
7.3.2. Zawiadomienie o modyfikacji (zmianie) oferty winno być złożone w miejscu  i według zasad 
obowiązujących przy składaniu ofert, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio 
określeniem  „MODYFIKACJA”.  
7.3.3. Oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.  
7.3.4. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną 
kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE.”  
7.3.5. Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę.  
 
8. OTWARCIE I OCENA OFERT .  
8.1. Otwarcie ofert  
8.1.1. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający dokona otwarcia :  

w dniu  09 czerwca 2017 r.  o godzinie  11:30  
w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  z siedzibą w Górze przy ul. Poznańskiej 23.  
8.1.2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:  
a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta została otwarta,  
b) informacje dotyczące ceny.  
Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże im 
informacje, o których mowa powyżej.   
 
8.2. Jawność postępowania  
8.2.1. Informacje z otwarcia ofert są jawne.  
8.2.2. Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.   
8.2.3. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, ocena i porównywanie ofert, opinie biegłych, oraz 
oświadczenia składane przez Zamawiającego i Wykonawców nie będą ujawnione.  
  
8.3. Wyjaśnianie ofert.  
8.3.1. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
dodatkowych wyjaśnień i oświadczeń dotyczących złożonych ofert i załączników do nich (w tym również 
dotyczących kalkulacji ceny oraz źródeł pochodzenia oferowanego opału, a także informacji  o zawartych 
umowach z dostawcami węgla, bez ujawniania szczegółów kontraktu stanowiących tajemnicę handlową), 
lub dodatkowych dokumentów na potwierdzenie złożonych wyjaśnień. Zamawiający ma prawo 
zweryfikować dane zawarte w ofertach dotyczące zrealizowanych kontraktów bezpośrednio u odbiorców 
opału.  
8.3.2. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy 
złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 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.  
  
8.4. Sprawdzenie ofert i określenie ich zgodności z wymaganiami.  
8.4.1. Przed oceną merytoryczną ofert Zamawiający sprawdzi spełnienie przez Wykonawcę formalnych  
wymogów uczestnictwa w postępowaniu.  
8.4.2. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą.  
8.4.3. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny wg następujących 
zasad:   
a) jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową niższą z 



cen,  
b) jeżeli cena brutto nie odpowiada wartości iloczynu ceny netto i wartości VAT to za prawidłową 
przyjmuje się wartość netto.  
Kwota podana w ofercie zostanie przez Zamawiającego poprawiona zgodnie z powyższą procedurą korekty 
błędów i uważana będzie za wiążącą dla Wykonawcy za jego zgodą. Jeżeli Wykonawca nie zaakceptuje tak 
skorygowanej kwoty oferty, to jego oferta zostanie odrzucona.  
8.4.4. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:  
1) jej treść nie odpowiada wymaganiom niniejszej SIWZ;  
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; przy czym ciężar dowodu, że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji spoczywa na 
Wykonawcy składającym ofertę,  
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie udało się poprawić, lub Wykonawca nie zaakceptował 
skorygowanej kwoty,  
4) zostanie złożona oferta wariantowa,  
5) Wykonawca nie zaakceptuje treści wzoru umowy,  
6) Wykonawca dokona zmiany treści oferty po otwarciu ofert (np. w ramach udzielonych wyjaśnień), 
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa.  
8.4.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  
1) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,     
2) zostanie złożona na węgiel nie spełniający wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej instrukcji,  
3) jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
  
8.5. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty.  
8.5.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom niniejszej SIWZ.  
8.5.2. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  
Lp.  Kryterium  Znaczenie 

procentowe  
kryterium  

Maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta za dane kryterium  

1  Cena    98% 98  punktów  
2  Wiarygodność  

Wykonawcy  
2% 2  punkty  

  
8.5.2.1. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).  
Dla celu obliczenia wartości punktowej w kryterium ceny ofertowej zostanie dla każdej z ofert wyznaczona 
tzw. cena oferty( Co) wg wzoru:   
Cena oferty ( Co)   = [( Cw1) + ( Ct1)] x 3 750 Mg + [[( Cw2) + ( Ct2)] x 300 Mg 
gdzie: 
Cw1 – cena miału węglowego, 
Cw2 – cena ekogroszku, 
Ct1 – cena transportu miału węglowego 
Ct2 – cena transportu ekogroszku 
W przypadku kryterium "Cena " oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:  

)(
min

)( CMax
Ci

C
CPi ∗=  

 
Obliczenie wyniku ilorazu  zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku i do piero następnie przemnaża 

gdzie:  
Pi(C)  ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";  
Cmin  najniższa cena oferty spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;  
Ci  cena oferty badanej "i";  
Max(C)  maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".  



Wynik obliczeń będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny.  
  
8.5.2.2. Zasady oceny kryterium "wiarygodność wykonawcy" (G).                
Ocena indywidualna członków komisji przetargowej na podstawie subiektywnej oceny, wystawionej           
w oparciu o wykazane dostawy i informacje uzyskane od dotychczasowych odbiorców wykonawcy. Każdy 
z członków Komisji może w ocenianym kryterium przyznać ilość punktów w zakresie od 1-100 pkt.   
Zamawiający będzie oceniał:  
a) ilość zgłoszonych reklamacji,  
b) ilość reklamacji zakończonych finansową sankcją karną,  
c) referencje, 
d) informacje dotyczące współpracy z wykonawcą, uzyskane bezpośrednio od odbiorców (klientów) 
wykonawcy. 
Ocenę końcową w kryterium wiarygodności stanowi ilość punktów obliczona metodą  ilorazową wg 
poniższego wzoru pomnożona przez jego wartość procentową.   
 
W przypadku kryterium "wiarygodność wykonawcy" oferta otrzyma ilość punktów wynikającą   z działania: 
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Obliczenie wyniku ilorazu  zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku i dopiero następnie przemnaża 
gdzie:  

Gi(P)  ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium " wiarygodność wykonawcy ";  

Pmax  najwyższa ilość punktów przyznana spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 
ofert;  

Pi  ilość punktów przyznana dla oferty badanej "i";  
Max(P)  maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium " wiarygodność 

wykonawcy ".  
Wynik obliczeń będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium „Wiarygodność wykonawcy”.  
  
 

8.5.3. Obliczenie końcowej punktacji.  
Wartość punktów przyznanych każdej z ofert stanowić będzie sumę punktów przyznanych w każdym             
z kryteriów:  

           Si= Pi(C)+Si(P)  
gdzie: 

Si  ilość punktów jakie otrzyma oferta   
Pi(C)  ilość punktów w kryterium C  
Gi(P)  ilość punktów w kryterium G  

 
8.5.4. Oferty zostaną sklasyfikowane od najniższej do najwyższej wartości punktowej.  
8.5.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży kompletną ofertę, spełni wymagania 
Zamawiającego określone w SIWZ i którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie 
punktowej.  
8.5.6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej ilości uzyskanych punktów, Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, 
który zaoferował niższą cenę.  
 
9. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO .  
9.1. Zawiadomienie o wyborze oferty.  
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, które zgodnie z art.703 kodeksu cywilnego może także polegać 
na zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni o jego 

 



wyniku. Powiadomienie będzie zawierało informację, czy oferta złożona przez Wykonawcę do którego 
powiadomienie jest kierowane została przyjęta, czy też przetarg został zamknięty bez wyboru oferty.   
 
9.2. Podpisanie umowy.  
9.2.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej ze 
wzorem załączonym do instrukcji przygotowania oferty.   
Uwaga: Wszelkie uwagi do wzoru umowy należy wnosić w formie zapytań do SIWZ w terminie określonym 
dla wnoszenia zapytań. Negocjacje warunków umowy dopuszcza się jedynie w ramach udzielania wyjaśnień 
do postępowania przetargowego. Uwagi do wzoru umowy wniesione wraz ze złożoną ofertą spowodują 
odrzucenie tej oferty.  
9.2.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchylać się będzie od podpisania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny chyba, że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.  
9.2.3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie 
lub odrębnym pismem.   
9.2.4. Wykonawcy występujący w formie spółki cywilnej, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na przedłożenie Zamawiającemu kopii 
aktualnej umowy spółki.  
 
9.3. Unieważnienie postępowania. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (również po 
jego zakończeniu, lecz przed podpisaniem umowy) bez podania przyczyn.  
 
10. FORMULARZE DO INSTRUKCJI :   

Załącznik nr A1   FORMULARZ OFERTY 
Załącznik nr A2  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
Załącznik nr A3  Wykaz dostaw  
Załącznik nr A4  Wzór pełnomocnictwa  
Załącznik nr A5  Wzór umowy  

 
          Zatwierdził 
 
 
              .................................. 
             


