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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zakup i dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Starym Brusie 

w sezonie grzewczym 2019/2020 
 

      I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

      Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie 

Stary Brus 94 

      Tel. (82) 57 10 172 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu: 

nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
   Przedmiotem zamówienia dotyczy: 

- Zakup i dostawa  miału do Szkoły Podstawowej w Starym Brusie 

* miał węglowy o wartości min. 23 000 Kcl – ok. 200 t. 

 

    CPV – 09000000-3 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 
   Wymagany termin wykonania zamówienia – sezon grzewczy 2019/2020 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 
   Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie dostawcy, którzy złożą ważną 

ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w SIWZ oraz spełniają wszystkie 

wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki: 

5.1 Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy PZP tj. 

          1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

        ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień; 

    2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem      

        technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

    3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

        zamówienia; 

    4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

   Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie 

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych 

postanowieniami SIWZ. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

   1.Wypełniony druk OFERTA, według wzoru stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ 

   2. Oświadczenie oferenta według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ 

   3. Dokumenty potwierdzające jakość węgla i miału 

   4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do              
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       ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

       przed upływem terminu składania ofert. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do 

porozumiewania się z wykonawcami 
 

Wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: 

   Szkoła Podstawowa w Starym Brusie 

   Stary Brus 94 

   22-244 Stary Brus 

lub faksem: (82) 57 10 122 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem. 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

Elżbieta Kloc tel. (82) 57 10 122 

 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2)  Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści  

              SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania  

              ofert. 

3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 

internetowej. 

4) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie 

przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten 

sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. 

6) Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków 

udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

7) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści 

SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

8) O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie 

internetowej. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 
   Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert, tj. do dnia 29.11.2019 r. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1)   Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

2)   Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych      

              oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. 

3)  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszej SIWZ. 
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4) Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ 

dokumenty. Kserokopie muszą zawierać adnotacje „ za zgodność z oryginałem „ i 

muszą być opatrzone podpisem i imienną pieczątką osoby uprawnionej do 

reprezentowania firmy na zewnątrz oraz datą. 

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert zawierających propozycje 

rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferty takie, jako sprzeczne z 

niniejszą SIWZ zostaną odrzucone. 

6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

7) Do oferty, wykonawca winien dołączyć wszelkie dokumenty i oświadczenia 

wymagane w niniejszej SIWZ. 

8) Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności w 

języku polskim w formie pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub 

nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela 

wykonawcy. 

9) Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

10) Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w oryginale w językach obcych 

należy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

11) Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie 

miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane przez osobę 

(osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą 

pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym 

przypadku pełnomocnictwo w oryginale winno być dołączone do oferty. 

12) Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego 

zapisu i umieszczenie obok niego poprawnego. Oferta nie powinna zawierać żadnych 

dopisków między wierszami, fragmentów wymazanych ani nadpisanych poza 

niezbędnych do poprawy.  

13) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

14) Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z wymaganymi 

załącznikami. 

15) Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie 

opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy. 

Koperta winna być oznaczona: 

OFERTA : Zakup i dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Starym Brusie w 

sezonie grzewczym 2019/2020 

             - Nie otwierać przed 29.10.2019 przed godziną 11
00

 
               W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za  

             zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed     

             wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku przesłania jej pocztą lub pocztą  

             kurierską za jej brak otwarcia w trakcie sesji otwierania ofert. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1) Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie 

na adres zamawiającego: w siedzibie  

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie 

Stary Brus 94 

Sekretariat, do dnia 29.10.2019 r. do godz. 10
00

 

2) Miejsce otwierania ofert: 
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie 

Stary Brus 94 

Sekretariat, dnia 29.10.2019 r. o godz. 11
00

 

 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia/ oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 

Zamawiającego  
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen, 

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić 

w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 
   
XIII. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej 
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100 % 

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów . 

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły: 

(Cn /C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów 

gdzie: 

Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 

C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej 

100 - wskaźnik stały 

100 % - procentowe znaczenie kryterium cen     
 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
Z wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której 

wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie 

określony w informacji o wynikach postępowania. 

 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje 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. 
- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi - Załącznik Nr 3  

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa 

zamówień publicznych- „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia 

protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołu arbitrów oraz postanowienia 

zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych 

przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień 

publicznych – art. 179 do 198. 

Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 193 Prawo 

zamówień publicznych. 



 

5 

 

 

XVIII. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania ofert częściowych 

 

XIX. Umowa ramowa 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

 

XX. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 

 

XXI. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

XXII. Adres strony internetowej 
1. Adres strony internetowej: www.szkolawbrusie.pl 

 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 

zamawiającym 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, 

 

XXIV. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, 

 

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

 

Załączniki: 

1. Druk oferta 

2. Oświadczenia 

3 Wzór Umowy 

4. Obowiązek informacyjny 

 

______________________________________ 

Podpis osoby uprawnionej  
 

 

 

 

 

           

 

       

 

 

    

 

 

 

http://www.szkolawbrusie.pl/

