Nr postępowania: SP 341-01/09

Dubeninki 07.12.2009 r.

Zatwierdzam:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubeninkach
Teresa Ołów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła Podstawowa w Dubeninkach
ul. Szkolna 1
19-504 Dubeninki
tel. 087 615 81 54
fax 087 615 81 53
adres e-mail: spdubeninki@wp.pl
strona internetowa www.dubeninki.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej
„ustawą” lub „Pzp”.
2. Wartość zamówienia:
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa węgla kamiennego
Sukcesywna dostawa węgla kamiennego (kostka) w łącznej ilości 120 ton w roku 2010
do kotłowni Szkoły Podstawowej w Dubeninkach.
Wymagane parametry węgla kamiennego:
gat. I,
wartość opałowa: 27000 - 30000 KJ/kg.,
zawartość siarki: 0,3% - 0,5%,
zawartość popiołu: 3% - 6%,
wilgotność: 10 - 12%
W/w parametry dotyczące węgla należy potwierdzić aktualnym atestem. Dostawa towaru
odbywać się będzie każdorazowo na podstawie telefonicznego zamówienia przez
Zamawiającego. Wielkość umowy w okresie trwania umowy może ulec zmianie.
2. Kod opisujący przedmiot zamówienia wg słownika CPV: 09.11.12.10-5
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, AUKCJA
ELEKTRONICZNA, UMOWA RAMOWA:
1. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7
ustawy.

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
5. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
data rozpoczęcia: 2010-01-01, data zakończenia: 2010-12-31
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadają aktualny wpis do właściwego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy PZP).
2. Ocena spełniania powyższych warunków (spełnia/ nie spełnia) będzie dokonywana na
podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, o których mowa w pkt. VII
niniejszej specyfikacji.
3. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zaś oferta Wykonawcy wykluczonego
zostanie uznana za odrzuconą.
VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
prawo zamówień publicznych na Załączniku Nr 3 do specyfikacji; w wypadku, gdy
Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, złoży wraz z Załącznikiem Nr 2, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,

3. Aktualne świadectwo jakości dostarczonego węgla,(wystawione nie później niż na 1 m-c przed
odbyciem się przetargu,
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej złożenia nie wynika z
dokumentów wymienionych w punkcie 1 niniejszego wykazu.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi
wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści
jednocześnie na stronie internetowej zamawiającego (www.dubeninki.pl), pod warunkiem, że
pytanie wpłynie do zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich wykonawców.
3. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie lub faksem,
na adres wskazany w pkt. IX. ppkt. 2 niniejszego rozdziału.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty oraz wnoszenia
środków ochrony prawnej, określonych w rozdziale XI SIWZ.
6. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SP 341-01/09
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie sprawy.
IX.

OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA
Z WYKONAWCAMI I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z NIMI
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:
Teresa Ołów – w sprawach procedury, tel. 087 6158154
godziny urzędowania: 11.30 – 15.00;
Krystyna Wieliczko – w sprawach przedmiotu zamówienia, tel. 087 6158154
godziny urzędowania: 10.30-14.00.
2. Adres do korespondencji:
Szkoła Podstawowa w Dubeninkach,
19-504 Dubeninki,
ul. Szkolna 1,
fax: 087 6158153

X.

WADIUM:
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

SIĘ

3. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY ORAZ OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1, załączając do
niego wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VII SIWZ oraz
uwzględniając sposób obliczenia ceny oferty podany w pkt. XIV SIWZ
3. Wykonawcy są zobowiązani przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim
6. Proponuje się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i
złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i
ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy.
Pozostałe strony mogą być parafowane. W razie składania oferty przez pełnomocnika,
upoważnienie do podpisania oferty musi być wystawione z datą nie późniejszą niż data
podpisania oferty oraz dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych do oferty przez Wykonawcę.
7. Wymagane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby (osobę) uprawnione ze strony
Wykonawcy. Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub
notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Powyższy zapis nie dotyczy pełnomocnictw,
które muszą być złożone wyłącznie w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez
notariusza.
8. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży dokumenty
zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. Zamawiający
może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów.
9. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym języku,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć tekst przetłumaczony na język polski.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
11. a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka
cywilna), ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W tym przypadku do oferty załączają
pisemne pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego i zawarcia umowy w
sprawie tego postępowania.
b) Każdy uczestnik wspólnej oferty musi spełniać warunki, o których mowa w pkt. VI ppkt. 1
lit. a) i lit. d) SIWZ.
c) Warunki określone w pkt. VI ppkt. 1 lit. b) i lit. c) oraz pozostałe warunki określone w SIWZ
uczestnicy wspólnej oferty mogą spełniać łącznie (wspólnie).
12. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za termin złożenia oferty przyjmuje się termin,
w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Zamawiającego.
13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, składa dokument lub dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane
14. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Dostawę węgla
kamiennego NIE OTWIERAĆ przed 16.12.2009 r. godz. 10:00”
15. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 14 oraz dodatkowo oznaczone
słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
17. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu
oferty, podpisanego przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferta
może być zwrócona tylko osobie uprawnionej lub właściwie upełnomocnionej, za pisemnym
potwierdzeniem odbioru.
18. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 02 do dnia 16.12.2009 r. do godz.
10:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Zamawiający otworzy oferty komisyjnie w dniu 16.12.2009 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego w Dubeninkach ul. Szkolna 1 pokój nr 02. Wykonawcy mogą uczestniczyć w
publicznym otwarciu ofert.
3. Przebieg publicznego otwarcia ofert:
- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
- po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę firmy oraz siedzibę wykonawcy, którego
oferta jest otwierana i cenę tej oferty.
4. Informacje, o których mowa w pkt. 3, Zamawiający przekazuje wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert.

XIV. SPOSÓB OBLICZANIA OCENY OFERTY:
1. Cena oferty zostanie wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Załączniku Nr
4 do SIWZ. Oferta musi zawierać niezmienną w okresie realizacji zamówienia cenę
jednostkową dostawy 1 tony węgla (wraz z transportem) oraz cenę dostawy 120 ton węgla
(wraz z transportem).
2. Cena musi być podana w złotych polskich liczbą i słownie.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie Rzeczpospolitej
Polskiej (PLN).
XV. KRYTERIA OWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY RAZ SPOSÓB OCENY
OFERT:
1. Kryteria oceny ofert i ich wagi procentowe:
Cena oferty – 100% (max 100 pkt),
Cena oferty z najniższą ceną (zł)
2. Ocena punktowa = ----------------------------------------- x 100 pkt.
Cena badanej oferty (zł)
3. Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium zostanie dokonana przez członków Komisji
Przetargowej.
4. Oferta z najniższą wartością netto węgla kamiennego jest ofertą najkorzystniejszą.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
XVI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY:
1. Zamawiający ma obowiązek wykluczenia Wykonawcy w każdym z przypadków
określonych w art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pk3. ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych . (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XVII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XVIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 13.3 Zamawiający umieści na stronie
internetowej www.dubeninki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w
Dubeninkach.
5. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7
dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu
związania ofertą.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest
wymagane.
XX.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
Specyfikacji.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI PZP.
XXII. INNE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2009 r.
o godzinie 10:09, numer ogłoszenia 419350-2009
XXIII ZAŁĄCZNIKI
Załączniki do specyfikacji:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta Wykonawcy
2. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie oferenta
Załączniki można pobrać w sekretariacie szkoły (pokój nr 02) oraz na stronie internetowej www.dubeninki.pl

