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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 

 
 

na:  zakup i dostawę węgla sortymentu groszek w roku 
kalendarzowym 2013 

dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 

w Wodzisławiu Śląskim 
 
 
 
 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U.z 2010r.  Nr 113 poz.759 z póź. zm.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wodzisław Śl. dn. 06.11.2012 r. 
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1. Zamawiający : Zespół Szkolno- Przedszkolny  nr 3 

ul. M. Skłodowskiej 3 

44-313 Wodzisław Śląski 

tel. 32/ 7501253, fax 32/7501253 

NIP 647 24 88 584 

Adres internetowy: www.zsp3.wodzislaw.pl 

e-mail: zespolsp3@wp.pl 
 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować pod adres: 
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 

ul. M. Skłodowskiej 3 

44-313 Wodzisław Śl. 

z   dopiskiem   dotyczy: zakup   i   dostawa   węgla   sortymentu   groszek   w   roku 
kalendarzowym 2013. 

 
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego 

 
3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 160 ton węgla typu 32.1, sortyment - 

groszek, granulacja od 5mm do 25mm w roku kalendarzowym 2013. 
 

CPV 09 11 12 10-5  węgiel kamienny 

CPV 60 00 00 00-8  usługi transportowe 

 
Opis sposobu realizacji dostawy: 

 
Dostawca  zobowiązany  jest  dostarczać  węgiel sukcesywnie w  ilości  określonej  przez 

Zamawiającego  na  zgłoszenie  telefoniczne  lub  ustne w  ciągu  24  godzin  od  momentu 

zgłoszenia  telefonicznego  przez  cały  okres  grzewczy  w  2013r.  transportem  do  10  ton 

jednorazowo.  Zgłoszenia  zamówienia  będą  potwierdzane  pisemnie  w   ciągu  7  dni  od 
zgłoszenia telefonicznego. 

 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz 

wariantowych, nie wymaga wniesienia wadium. 

 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
6. Termin realizacji zamówienia: od  02.01.2013r.  do 31.12.2013 roku 

 
Zgodnie  z  art.  22  Ustawy,  o  udzielenie  Zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki dotyczące: 

a)  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 
b)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 
c)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami zdolnymi  do 

wykonania zamówienia; 

 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
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Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 

niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu 

pisemne   zobowiązanie   tych   podmiotów   do   oddania   mu   do   dyspozycji   niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia /art.26 ust. 2b./. 
 

 
 

Zgodnie z art. 24 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

 
Ocena  spełnienia  w/w  warunków  odbywać  się  będzie  metodą  spełnia/nie  spełnia  na 

podstawie przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 8 SIWZ. 

 
8.Oświadczenia   i   dokumenty,   (załączniki   do   specyfikacji)   jakie   mają   dostarczyć 
Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a) wypełniony druk „Oferta”-  załącznik nr 1; 

b) oświadczenie z art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych- załącznik nr 2; 

c) oświadczenie z art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 3; 

 
Powyższe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej   przez 

Wykonawcę ,, za zgodność z oryginałem”. 

 
9.   Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

Pani Maria Paprotny, sekretariat Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu 

Śl.   ul.   M.   Skłodowskiej   3 tel.   32/7501253.   Godziny   udzielania   wyjaśnień:   od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00. do 14.00. 

 
Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień 

niezwłocznie  jednak  nie  później  niż  na  2  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 

pod  warunkiem,  Że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
10. Forma przekazywania dokumentów: 

Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawca 

przekazują faksem lub drogą elektroniczną. 
Zgodnie  z  art.  27  ust.  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  Zamawiający  Żąda 

niezwłocznego potwierdzenia otrzymania ww. informacji faksem. 

Nr faksu  32/7501253 

e-mail: zespolsp3@wp.pl 

Wszelką   korespondencję   dotyczącą   niniejszego   postępowania   należy   kierować   do 

Zespołu  Szkolno-  Przedszkolnego  nr  3  w  Wodzisławiu  Śl.,  z  dopiskiem  dotyczy  : 

,,Dostawa węgla  w roku kalendarzowym 2013 ”. 
 
11. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta  ma  być  sporządzona  w  języku  polskim  i  pod  rygorem  nieważności  w  formie 

pisemnej.  Zamawiający nie  wyraża  zgody na   składanie  ofert  w  postaci  elektronicznej. 
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Na   zaklejonym,   nienaruszonym   opakowaniu   oferty   należy   zamieścić   następujące 

informacje: ,,Dostawa  węgla w roku kalendarzowym 2013  ” 

Nie   otwierać  przed   16.11.2012  r.  godz.  10.00  oraz  nazwą   i  dokładnym adresem 
wraz z numerem telefonów, faxem, adresem internetowym,   e-mailem Wykonawcy. 

W   przypadku   braku   tej   informacji   Zamawiający  nie   ponosi   odpowiedzialności   za 

zdarzenia  wynikające  z  powyższego   braku,  np.  przypadkowego  otwarcia  oferty  przed 

wyznaczonym terminem. 

 
12.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1)   Oferty   należy   składać   w   siedzibie   zamawiającego,   ul.   M.   Skłodowskiej   3, 

44-313 Wodzisław Śl. - sekretariat, do dnia 16.11.2012 r. do godz.9.30 

 
2)   Oferty  będą  otwierane  w  dniu  16.11.2012  r.  o  godz.10.00  w  Zespole  Szkolno- 

Przedszkolnym nr 3 w Wodzisławiu Śl. ul. M. Skłodowskiej 3 w gabinecie dyrektora. 

 
13.Termin związania ofertą 30 dni 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego,  z  tym  Że  Zamawiający może  tylko  raz,  co 

najmniej  na  3  dni  przed  terminem  związania  ofertą,  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni. 

 
14.Sposób obliczania ceny oferty: 

Cenę   oferty   stanowi   suma   wartości   wszystkich   elementów,   zawierająca   wszystkie 

składniki  niezbędne  do  wykonania  zamówienia.  Cena  określona  przez  Wykonawcę  w 

ofercie  w czasie  trwania  umowy  podlegać  będzie  waloryzacji  o  wskaźnik  stanowiący 

różnicę   średniej   ceny   sprzedaży   z   dnia   dostawy   z   zakładów   wydobywczych   tego 

asortymentu według wzoru : 

wskaźnik waloryzacji = aktualna średnia cena w dniu dostawy – cena   w dniu otwarcia 

ofert. 

Pozostałe składniki ceny ofertowej tj. transport pozostaje bez zmian. 

 
Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z  realizacją zamówienia tj. 
opału i transportu + podatek VAT. 

 
15.Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie: 

Cena  –  100%.  Ocena  ofert  zostanie  przeprowadzona  w  oparciu  o  przedstawione  wyżej 

kryterium  oraz  jego  wagę.  Oferty  oceniane  będą  punktowo.  W  zakresie  tego  kryterium 

oferta  może  otrzymać  max.  100  pkt.  W  trakcie  oceny  ofert  kolejno  rozpatrywanym  i 

ocenianym   wykonawcom   przyznawane   są   punkty   za   powyższe   kryterium   według 

następujących zasad: 

 
Cena oferowana minimalna brutto   

Cena = Cena badanej oferty brutto x 100 

 
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym  w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za  najkorzystniejszą. 



5   

 

16.Sposób oceny ofert 

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy wszyscy Wykonawcy spełniają wymagane 

warunki, czy jej treść odpowiada treści SIWZ. Sprawdzenie spełnienia warunków będzie 

się odbywało wyłącznie na podstawie oświadczeń  załączonych do oferty z zastrzeżeniem 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający wezwie  wykonawców,  którzy  nie  złożą  wraz  z  ofertą  wymaganych  przez 

Zamawiającego oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie 

złożą   pełnomocnictwa,   albo   złożą   wymagane   przez   Zamawiającego   oświadczenia 

zawierające   błędy  lub   wadliwe   pełnomocnictwo,   do   ich   złożenia   w   wyznaczonym 

terminie,  chyba  Że  mimo  ich  złożenia  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  powinny potwierdzać spełnienie 
przez   Wykonawcę   warunków   udziału   w   postępowaniu   oraz   spełnienie   przez 
oferowane   dostawy,   usługi   lub   roboty   budowlane  wymagań   określonych   przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 
Wykonawca  który  nie  spełni  wymaganych  warunków  lub  nie  uzupełni  wymaganych 

oświadczeń w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta 

z mocy prawa zostanie uznana za odrzuconą. 
W  trakcie dokonywania  badania i oceny ofert  Zamawiający zgodnie z  art. 87 ust. 2 

poprawi w ofercie: 

 
− oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące 

wyrazów   w   szczególności:   widoczna   mylna   pisownia   wyrazu,   ewidentny   błąd 

gramatyczny,  niezamierzone  opuszczenie  wyrazu  lub  jego  części,  ewidentny  błąd 

rzeczowy  np.  31  listopada  2012r.  ,  rozbieżność  pomiędzy  ceną  wpisaną  liczbą  i 
słownie. 

− oczywiste  omyłki  rachunkowe  –  omyłki  dotyczące  działań  arytmetycznych  na 

liczbach, a w szczególności: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki 

podatku  od  towarów  i  usług,  błędne  zsumowanie  w  ofercie  wartości  netto  i  kwoty 

podatku  VAT,  błędny  wynik  działania  matematycznego  wynikający  z  dodawania, 

odejmowania, mnożenia i dzielenia. 

− inne omyłki polegające  na niezgodności oferty ze specyfikacją  istotnych  warunków 

zamówienia  nie powodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  a  w  

szczególności: przyjęcie  w  formularzu  ofertowym  innych  niż  wynika  to  z  

załączonego  do  SIWZ wzoru  formularza  jednostek  miar,  przyjęcie  w  formularzu  

ofertowym  innych  niż wynika to z załączonego do SIWZ wzoru formularza ilości 

jednostek miar, załączenie 

do oferty zdublowanych pozycji formularza ofertowego. 

 
Zamawiający odrzuci ofertę z przyczyn wymienionych w art. 89 ustawy Pzp. 

Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione zgodnie z kryteriami podanymi w 

ogłoszeniu  i  SIWZ.  Przy  sprawdzaniu  i  ocenie  ofert  Zamawiający  może  Żądać  od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wyjaśnień 

dotyczących  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.1  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych.  Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  oczywiste 

omyłki  pisarskie,  rachunkowe  i  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze 

SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o 

tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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Zamawiający   unieważni   postępowanie   o   udzielenie   niniejszego   zamówienia   w 

sytuacjach  określonych  w  art.  93  Pzp.  O  unieważnieniu  postępowania  Zamawiający 

powiadomi  równocześnie  wszystkich  Wykonawców,  którzy  złożyli  ofertę,  podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
17.Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 

•  wskazania  numerów  rachunków  bankowych,  na  jakie  mają  być  przekazane 

należności, 

•  wykazania  osób  uprawnionych  do  kontaktu   z   Zamawiającym  w  trakcie 

realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 

• przedstawienia   dokumentów   potwierdzających,   iŻ   osoby,   które   dokonają 
podpisania umowy są do tego umocowane. 

 
18.  Z  Wykonawcą,  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  podpisana  umowa,  której 

wzór  stanowi  załącznik do  niniejszej  specyfikacji.  Termin  zawarcia  umowy  zostanie 

określony w informacji o wynikach postępowania. 

 
19. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa 

zamówień   publicznych   -   ,,Środki   ochrony   prawnej”   określające   zasady   wnoszenia 

odwołań. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio 

analizując  Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198. 

 
Odwołanie  przysługuje  Wykonawcom  jedynie  w  zakresie  wskazanym  w  art.  180  ust.  2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. wyłącznie wobec czynności: 

− wyboru  trybu  negocjacji  bez  ogłoszenia,  zamówienia  z  wolnej  ręki  lub  zapytania  o 

cenę 
− opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

− wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

− odrzucenia oferty odwołującego. 

Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia 

-  jeżeli  zostały  przesłane  w  sposób  określony  w  art.  27  ust.  2  (tj.  faxem  lub  mailem 

potwierdzonym przez drugą stronę)  albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w 

inny sposób. 
 
 
 
 

Dyrektor ZSP 3 

Małgorzata Banasiak 
 

 
 

…………………………. 
 
 
 

 

Załączniki do specyfikacji:   
1.   Druk ,,OFERTA”  - Załącznik nr 1 
2.   Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Załącznik nr 2 

3.   Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Załącznik nr 3 

4.   Wzór umowy – Załącznik nr 4 
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ZAŁĄCZNIK  nr 1 

 
 
 

 
Nazwa Wykonawcy …………….. 

Adres Wykonawcy………………. 

Powiat…………………………… 

Województwo…………………… 

…………….dnia…………………… 

 
 
 
 

OFERTA 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę węgla typ 32.1, 
sortyment groszek, granulacja od 5mm do 25mm w roku kalendarzowym 2013r. 

 
1.   Oferujemy   wykonanie   zamówienia   objętego   specyfikacją istotnych   warunków 

zamówienia za cenę: 
 

a) Koszt węgla brutto za  160 ton 

 
koszt 1 tony węgla brutto ………….. x 160 ton = …………………….zł 

 
w tym………….% podatku VAT 

 
słownie wartość brutto …………………………………………………………….zł 

 
b) Koszty transportu  brutto za 160 ton 

 
koszt transportu brutto za 1 tonę …………….x 160 ton = …………….zł 

 
w tym…………………..% podatku VAT 

 
słownie wartość brutto ……………………………………………………………. zł 

 
RAZEM (a+b) 

 
Wartość zamówienia brutto…………………………….…………………………….. 

słownie…………………………..………………………………………………… zł 

 

 
 

2.   Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2013r.  do 31.12.2013 roku 

3. Warunki płatności  - zgodnie z umową. 
4.   Oświadczamy, Że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do 

właściwego przygotowania oferty. 
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5.   Oświadczamy,  że  uważamy się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6.   Oświadczamy,  Że  zawarty  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  projekt 

umowy został przez  nas zaakceptowany i   zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7.   Oświadczamy,  Że  nasza  firma  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  oraz  złożyliśmy  wszystkie  wymagane  dokumenty 

potwierdzające spełnienie tych warunków. 

8.   Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 

........................................................................................................................................ 

 
......................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………... 

data 
 
 
 
 

…………………………… 

podpis osoby upoważnionej 
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ZAŁĄCZNIK  nr 2 
 
 
 
 

……..…………….dnia…………… 
 

 

Nazwa Wykonawcy ……………..………….. 
Adres Wykonawcy………………..…………. 

Powiat………………………………………… 

Województwo………………………………… 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 

Oświadczamy,  Że  zgodnie  z  art.  22  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych  spełniamy 

warunki dotyczące: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

- posiadania wiedzy i doświadczenia, 

- dysponowania odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................... 

( podpis osoby upoważnionej) 
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ZAŁĄCZNIK  nr 3 
 
 
 

 

………..…………….dnia…………………… 

Nazwa Wykonawcy ……………..………….. 

Adres Wykonawcy………………..…………. 

Powiat………………………………………… 

Województwo………………………………… 
 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 

Oświadczamy, Że zgodnie z art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych, 

nie  podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................... 

(podpis osoby upoważnionej) 



  

ZAŁĄCZNIK nr 4 
 

 

Umowy – wzór 
 
zawarta w  dniu  ...................................  2012  roku  w  Wodzisławiu  Śląskim  pomiędzy  Zespołem 

Szkolno  – Przedszkolnym nr 3 w Wodzisławiu Śl. zwanym dalej "Zamawiającym", 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora ZSP 3 - ……………………………. 
 

z jednej strony, a 
 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

NIP  ........................................   REGON ................................ 

zwanym dalej "Dostawcą" reprezentowanym przez : 
 

................................................................................................................................................................ 
 

Na podstawie art. 39  ustawy dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity 

Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.  ) strony zawierają  umowę o następującej 

treści: 
 

 

§ 1. 
 

Przedmiotem umowy jest dostawa : 
 

1.  160 ton węgla typu 32.1, sortyment – groszek, granulacja (wymiar ziarna od 5mm do 25mm) 
 

§ 2. 
 

 
1.   Dostawca zobowiązany jest dostarczać dostawy węgla   sukcesywnie   w ilości określonej przez 

Zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne lub ustne  w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia 

telefonicznego  przez  cały  okres  grzewczy  transportem  do  10  ton  jednorazowo.  Zgłoszenia 

zamówienia będą potwierdzane pisemnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego. 

2.   Dostawy węgla realizowane będą samochodami w dni robocze. Wydanie opału przez Dostawcę 
 

następuje po jego rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
 

3.   Dostawca  każdorazowo  przedstawia  potwierdzenie  zakupu  sortymentu  od  koncesjonowanego 

dealera lub zakładów wydobywczych. 

4.   Zamawiającemu służy prawo każdorazowego sprawdzenia deklarowanej wagi. Jeżeli 

deklarowana   waga   jest   niższa   od   ustalonej   koszty   sprawdzenia   obciążają   Dostawcę. 

Przedstawicielem   Dostawcy   jest   kierowca   środka   transportowego.   Wynik   sprawdzenia 

przedstawiciel Zamawiającego wpisuje w dowód dostawy. 

5.   Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo   badania  węgla.  W  przypadku  stwierdzenia  dostarczenia 

innego sortymentu niż  objęty zamówieniem za przeprowadzone badanie  laboratoryjne zapłaci 



  

Dostawca 
 

6.   Dostawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw gwarantujących nieprzerwaną pracę 
 

kotłowni 
 

7.   Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania w całości zamówienia. 
 

8.   Zakazuje  się  istotnych  zmian  postanowień  zawartej   umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Że zamawiający przewidział możliwość 

dokonania  takiej  zmiany  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia oraz określił warunki tej zmiany /art. 144 ust. 1 pzp/. Zmiana umowy dokonana z 

naruszeniem art. 144 ust. 1 podlega unieważnieniu /art. 144 ust. 2 pzp/. 

 

 

§ 3. 
 

Dostawa towaru  nastąpi  transportem Dostawcy do siedziby Zamawiającego . 
 
 
 

§ 4. 
 

1.   Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem za dostarczony węgiel   Dostawcy 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

 
2.   Cena jednej tony węgla  wynosi .............................zł   z podatkiem VAT 

 
3.   Cena transportu jednej tony wynosi ..................... zł z podatkiem VAT 

 
6. Wartość  umowy  wraz  z  transportem  za  160  ton  wynosi  : .......................  z  podatkiem  VAT, 

słownie : ..............................................................................................................................złotych 

7. Cena  określona  przez  Wykonawcę  w  ofercie  w  czasie  trwania  umowy  podlegać  będzie 

waloryzacji o wskaźnik stanowiący różnicę średniej ceny sprzedaży z dnia dostawy z zakładów 

wydobywczych tego typu asortymentu według wzoru 

Wskaźnik waloryzacji = aktualna średnia cena w dniu dostawy –cena w dniu  otwarcia ofert . 

Pozostałe składniki ceny ofertowej tj. transport pozostanie bez zmian. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
 
 

§ 5. 
1.W razie trzykrotnego powtórzenia wadliwej dostawy Zamawiającemu będzie przysługiwało 

prawo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy z zastosowaniem kar 

o których mowa w § 6 niniejszej umowy. 



  

 

 
 

§ 6. 
 

 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
 

1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne : 
 

1.1. W wysokości 10% wartości umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę 
 

z powodu  okoliczności za które odpowiada Dostawca, 
 

1.2. W wysokości 10% wartości jednorazowej dostawy za nie dostarczone w terminie 

towary, za  każdy  dzień  zwłoki w ich dostarczeniu . 

1.3. W wysokości 5% wartości jednorazowej dostawy za dostarczanie towaru niezgodnego 
 

z ofertą. 
 

1.4 Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości  0,5% wartości 

umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z  wynagrodzenia brutto. 
 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne: 
 

3.1 w wysokości 10% wartości dostawy w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy 
 

z powodu  okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, 
 

4. W wypadku, gdy Zamawiający zalega z zapłatą za dostawę,  Dostawca ma prawo naliczenia 

odsetek w wysokości ustawowej. 

5. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań uzupełniających przewyższających kary 

umowne na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 

 
§ 7. 

 
1.   Z zastrzeżeniem § 7 pkt. 2 każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 14- 

 

to   dniowego   wypowiedzenia   w   przypadku   naruszenia   przez   drugą   stronę   obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

2.   Zamawiający  może   rozwiązać   niniejszą   umowę   bez   wypowiedzenia w   przypadku   gdy 
 

Dostawca trzykrotnie dostarczy towar   niezgodny z ofertą . 
 

§ 8. 
 

1.   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
 

w przypadku zmniejszenia ilości dostawy wymienionej w § 1 niniejszej umowy. 
 

2.   Zakazuje  się  istotnych zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem pkt. 1 i § 4. 



  

§ 9. 
 

 

1. W  zakresie nie unormowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego i prawo zamówień publicznych 

2.   Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów, które mogą powstać na tle niniejszej  umowy jest 

sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego 

 
 

 
§ 10. 

 
Umowa niniejsza obowiązuje od 02.01.2013r. do 31.12.2013r. 

 
 

§  11. 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

 
Zamawiający : Dostawca: 


