SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1 .Nazwa zamawiającego.
Zakład Poprawczy ul. Mickiewicza 35

62-240 Trzemeszno

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie o cenę.
3.Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa własnym środkiem transportu węgla kamiennego -kostki do kotłowni zakładowej .
Szczegółowe parametry jakościowe : wartość opałowa około 30000 kJ/kg , zawartość popiołu ok. 5%
a siarki 0,5 % całość dostawy około 120 ton .Dostawca jest zobowiązany dostarczyć węgiel
kamienny o własnościach określonych w certyfikacie jakości.
Oznaczenie Wspólnego Słownika Zamówień
09111210-5 Węgiel kamienny
4. Termin wykonania zamówienia
Rozpoczęcie z chwilą podpisania umowy ,w zależności od posiadanych środków finansowych przez
zamawiającego - zakończenie grudzień 2013r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
Zgodnie z przepisami ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1 Prowadzą działalność gospodarczą ,po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru czy ewidencji.
5.2 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i2 pzp)
5.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą” spełnia – nie
spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki
Wykonawca spełnił.
5.4 Zamawiający wymaga aby całość zamówienia została wykonana przez Wykonawcę i aby
żadna z części zamówienia nie została powierzona podwykonawcom.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
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6.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art.22 pzp oraz
wykluczeniu wykonawców art.24 ust(załącznik nr.1 i2 do SIWZ).
6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej .
6.3 Formularz ofertowy (załącznik nr.3 do SIWZ).
6.4 Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem.
7. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
7. 1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
7.2 Oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faxu, drogą elektroniczną
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Osobą do kontaktów w sprawie procedur jest :
Aldona Kiedrowska –pokój nr.5 przy ul. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno
8.Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9.Termin związania z oferta .
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni .Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz
upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie
oferty:
10.1 Oferta musi być przygotowana w języku polskim , pisemnie na papierze przy użyciu
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nośnika nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma
sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski-podczas
oceny ofert .Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
10.2 Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja
stron powinna się rozpoczynać od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie
oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania czystych stron, Zamawiający nie
wymaga numerowania i parafowania wszystkich stron, jeżeli oferta jest trwale
zespolona.
10.3 Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do
podpisywania oferty, Zamawiający nie wymaga parafowania czystych stron.
10.4 Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do
podpisania oferty.
10.5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana
tylko jedna cena.
10.6 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym
opakowaniu z napisem” Oferta na dostawę węgla”- nie otwierać przed 9.04.2013r.
oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów wykonawcy(dopuszcza
się odcisk pieczęci);wszelkie elementy oferty nieopakowane i oznaczone w ten sposób
mogą nie być brane pod uwagę podczas porównywania i oceny ofert, a brak adnotacji
dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności
otwarcia oferty.
10.7 Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają
wyłącznie Wykonawcę .
11 . Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie.
Termin złożenia oferty upływa z dniem 9.04.2013 r. do godz1100
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12. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.04.2013.r. o godz 1110 w siedzibie zamawiającego :
pokój nr. 5 Dział gospodarczy.
13. Opis sposobu obliczania ceny.
13.1 Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (podatki, opłaty itp.)
13.2 Podane ceny jednostkowe w formularzu ofertowym nie ulegają podwyższeniu w okresie
realizacji całego przedmiotu zamówienia.
14. Opis kryteriów, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
14.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował kryterium ceny100 wg następującego wzoru:
Najniższa cena zaproponowana przez wykonawców
Cena oferowana minimalna (brutto)

Cena=

--------------------------

x 100

Cena ocenianej oferty (brutto)
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie
zamówienia publicznego .
15.1 Termin dostawy ustala się na 5 dni od złożenia zamówienia drogą telefoniczną.
15.2 W umowie zostanie podana wartość węgla i szacunkowa całkowita wartość dostawy
objęta przedmiotem zamówienia.
15.3 Do każdej dostawy węgla musi być załączony certyfikat jakości potwierdzający jego
wartość opałową.
15.4 Podana wartość węgla w cenie brutto będzie obowiązywała przez cały okres dostaw
do 31.12.2013 r. i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom ani waloryzacji cenowej
niezależnie od zaistniałych zmian na rynku cen.
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15.5 Termin płatności ustala się 14 dni od daty wpływu faktury do Zakładu.
Podstawa do przyjęcia danej faktury będzie stosowna adnotacja kierownika
działu gospodarczego potwierdzająca zgodność ilościową dostarczonego
węgla.
15.6 W przypadku gdy dostarczona partia węgla nie będzie spełniała wymogów
kaloryczności-wskazanych i opisanych w opisie przedmiotu zamówienia pkt 3 SIWZ,
będzie to stanowić podstawę do natychmiastowego odstąpienia od umowy przez
zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania
w odpowiednim laboratorium danej próbki w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń
co do jakości dostarczonej partii węgla. W sytuacji potwierdzenia niezgodności –
koszty przeprowadzenia takiego badania będą obciążać Dostawcę.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
17.Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
Oferta musi dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.
18. Informacje o formalnościach ,jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Ustalenia wszystkich elementów umowy nastąpią w terminie 7 dni od daty zawiadomienia
Dostawcy. W tym celu wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego przy
ul. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno, po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym i
określeniu daty i godziny spotkania. Osobą do utrzymania bieżących kontaktów z
ramienia Zamawiającego jest Aldona Kiedrowska Tel.(61)4154259wew.42
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19. Inne informacje administracyjne.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przekazana jest wraz z niniejszym zaproszeniem.
Dodatkowe wyjaśnienia będą udzielane tylko podmiotom zaproszonym do składania ofert.
Załączniki:
1.Załącznik nr.1-Formularz ofertowy
2.Załącznik nr.2 i 3-Oświadczenie

Trzemeszno, dnia 22.03.2013 r.
…………………………………………………
podpis kierownika jednostki

