
 
Gmina Krzykosy 

  ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy   
tel. 061/2851514, fax 061/2851592 

email: krzykosy@wokiss.pl  
NIP: 786-16-80-454, REGON: 631258218 

 

 

Krzykosy, dnia 3 stycznia 2018 r. 
ZP.271.GKZ.1.2018 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 
 

 

DOTYCZY: Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy      

           administrowanych przez Urząd Gminy Krzykosy w okresie  

 od 18 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 

 

CPV: 09.11.12.10-5 

 
DOSTAWY 

 
 

W  TRYBIE ROZEZNANIA CENOWEGO  
o wartości poniżej 12 000 EURO 

 
postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie regulaminu ramowych procedur 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych  
równowartości kwoty 30 000 euro  

( Zarządzenie Wewnętrzne Nr 47/2014 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 15 maja 2014 r.)  

                                                                                                

 

                                             

                                                                   Zatwierdził 

                                                        Wójt   

                                                                                            (-) inż.  Andrzej  Janicki 

 



 
ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest: 
  Dostawa opału –węgla kamiennego (orzech) oraz miału węglowego 

sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego środkiem transportu 

dostawcy do wskazanej przez zamawiającego placówki. 

 
Dostarczany opał powinien odpowiadać następującym parametrom: 
 
                                                               Węgiel orzech gat. I    ;      miał węglowy    
 

 Wartość opałowa powyżej:           29MJ/kg                 ;      min.  22 MJ/kg 

 Zawartość popiołu :                          do 6 %                 ;         do 20% 
 Zasiarczenie:                                   do 0,6 %                ;        do 0,7% 
 
Parametry dostarczanego opału  potwierdzone  certyfikatem kopalni . 

      

 Przewidywane ilości dostaw opału: 
 

 Węgiel orzech gat. I:   -   około  40 ton  w dostawach jednorazowych od 2.0 do 5,0 ton       

 Miał węglowy :              -   około  25 ton   w dostawach jednorazowych od 2.0 do 5.0 ton                           
      
       

 
ROZDZIAŁ II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Wymagany termin realizacji zamówienia:  - maksymalnie 3 dni od zgłoszenia dostawy 
 

od dnia 18-01-2018 roku sukcesywnie do potrzeb zamawiającego 
zgłaszanych telefonicznie do dnia 31-12-2018 roku. 

 
ROZDZIAŁ III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) 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; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy Pzp; 
5) wyrażają zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ oraz projekcie umowy. 

 
 

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 
 
Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania formalnej poprawności, 
oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty: 
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1. 
2. Certyfikaty kopalni potwierdzające parametry opału. 
3. Zaakceptowany projekt umowy. 
 



ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
  
1. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcami jest: 

–  Maria Szymczak –  tel.  61/2851514 w godz. pomiędzy 7:00 a 15:00 

 
ROZDZIAŁ V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
A. Przygotowanie oferty: 

1) Dostawca może złożyć jedną ofertę. 
2) Formularz ofertowy, musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela dostawcy.  
3) Wszystkie pozostałe załączniki do oferty muszą być podpisane lub parafowane przez 

osobę/osoby podpisującą formularz ofertowy.  
4) Wszystkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub 

parafą osoby/ osób podpisującej ofertę. 
5) Oferta powinna zawierać wymagane załączniki o których mowa w treści niniejszej 

specyfikacji. 
6) Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą lub   e-mailem  na adres: 

maria.szymczak@krzykosy.pl    

 
7) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

 
ROZDZIAŁ VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy przesłać na adres   zamawiającego: 

Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy 

Pokój nr 12– sekretariat Urzędu 

      lub  e-mail ; maria.szymczak@krzykosy.pl    

 

do dnia 11.01.2018 r. do godz. 15:00 

2. Dostawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Dostawcom bez otwierania.  

 
ROZDZIAŁ VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 

wyodrębnieniem należnego 23 % podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego 
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen,  
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
 

ROZDZIAŁ VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 
Cena – 100%  oddzielnie dla dostaw węgla i miału 

 
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 

cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Dostawcy, 

mailto:maria.szymczak@krzykosy.pl
mailto:maria.szymczak@krzykosy.pl


składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta: 
a. Odpowiada wymaganiom określonym w Pzp. 
b. Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ. 
c. Zawiera najkorzystniejszą cenę w danym asortymencie. 

 
ROZDZIAŁ IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Dostawców, którzy 

złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
Dostawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) 
siedziby i adresy Dostawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną 
punktację, 

2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi  
równocześnie wszystkich Dostawców: 
1) którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
2) którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy 

Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

5. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 
ROZDZIAŁ X. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY – WZÓR UMOWY 
 
Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu w 
Projekcie Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

XII. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy),  
2. Projekt umowy zał. 2 

 

                                                         

                                                                 ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

………………….. dnia 2018 -…..-… 

 

ZP.271.GKZ.1.2018 

                                                                             Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWCY  W TRYBIE ROZEZNANIA  CENOWEGO    

O WARTOŚCI PONIŻEJ  12 000 EURO. 

Dane dotyczące Dostawcy 

Nazwa.................................................................................................................... 

Siedziba................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks ...................................................... 

e-mail  ........................................... 

nr NIP.........-  .........-...........- .........................      nr REGON..................................................... 

Dane dotyczące zamawiającego: Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy 

Zobowiązania Dostawcy:     Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: 

 

1. Dostawy opału- węgiel orzech gat. I:   o niżej wyszczególnionych parametrach: 

    - wartość opałowa pow.: -   ……….  MJ/kg 

    - zawartość popiołu:        -   ………..   % 

    - zasiarczenie:                  -   ………..    %          

Oferowana kwota  

cena netto ......................zł  

słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................zł  cena brutto...................................................zł 

 (słownie brutto: ...............................................................................................................) 

 

2. Dostawy opału- miał węglowy:   o niżej wyszczególnionych parametrach: 

    - wartość opałowa pow.: -   ……….  MJ/kg 

    - zawartość popiołu:        -   ………..   % 

    - zasiarczenie:                  -   ………..    %          

Oferowana kwota  

cena netto ......................zł  

słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................zł  cena brutto...................................................zł 

 (słownie brutto: ...............................................................................................................) 

Oświadczam, że: 
 - posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają   

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

 - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 - nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 Prawa zamówień 

publicznych; 

- wyrażam zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w projekcie umowy. 

Termin płatności:  .......... dni   

 Zobowiązuję się wykonać zamówienie sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie   …..  dni 

 od  telefonicznego zgłoszenia dostawy do wskazanej placówki. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje Dostawcy:  

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………. 

                                                                                                                                  (imię i nazwisko)  

podpis uprawnionego przedstawiciela Dostawcy 
 



  
 Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA NR : …………   (Projekt)                                                 

Zawarta w dniu .... .....  .......  pomiędzy Gminą Krzykosy, 63-024 Krzykosy ul. Główna 37  zwaną w treści umowy 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez:  Wójta Gminy Krzykosy  

- inż.  Andrzeja Janickiego, przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Jadwigi Kulka 

a ……………………………………… z siedzibą w …………, ul. …………………, zarejestrowanym w …………………………. 

prowadzonym przez …………………………….. pod numerem ……………………., zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowanym 

przez: ………………… 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Dostawcy, w trybie rozeznania cenowego zgodnie z Zarządzeniem 

Wewnętrznym  Nr 47/2014 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 15 maja 2014 r. 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. DOSTAWCA zobowiązuje się do wykonania: 

Dostawy opału od 18 stycznia 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r. 

Przewidywana ilość opału: 

-  Węgiel orzech gat. I  - około 40 ton  w dostawach jednorazowych od 2.0 do 4,0 ton   
 - Miał węglowy            - około 25 ton   w dostawach jednorazowych od 2.0 do 4,0 ton        

Opał powinien odpowiadać następującym parametrom: 

                                                                   Węgiel orzech gat. I                  Miał:    

 Wartość  opałowa pow.   -           29 MJ/kg                       -     min. 22 MJ/kg     

 Zawartość popiołu          -           do 6%                             -      do 20% 

 Zasiarczenie                    -          do 0,6 %                          -       do 0,7 %    

 

na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania do danej placówki- 

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych uzależnionych od warunków pogodowych i zaopatrzenia w ciepło 

budynków komunalnych.  

 

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Umowa będzie wykonana w terminie:  od 18 stycznia 2018 r. sukcesywnie w zależności od potrzeb    

                                                    zamawiającego  do  - 31 grudnia 2018 r. 

2. Strony zobowiązują się wykonać obowiązki określone w umowie zgodnie  

z ustalonymi terminami. Zwłoka lub opóźnienie w wykonaniu umowy przez jedną ze stron skutkuje odpowiednim przedłużeniem 

terminów ustalanych dla obowiązków drugiej strony. 

 

§ 3. ZAKRES DOSTAW 

DOSTAWCA wykona dostawy opału zgodnie z  telefonicznym zamówieniem w terminie 3 dni. 

 

§ 4. WYNAGRODZENIE 

 

1. Wynagrodzenie DOSTAWCY za tonę węgla orzech   obliczone na podstawie oferty wynosi: 

 

 __________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych/tonę)  

 (bez podatku VAT) oraz 

 __________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych)  

 (należny podatek VAT według stawki _________,  

 co stanowi łącznie kwotę:  

 __________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych) 

 

2. Wynagrodzenie DOSTAWCY za tonę miału obliczone na podstawie oferty wynosi: 

 

 __________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych/tonę)  

 (bez podatku VAT) oraz 

 __________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych)  

 (należny podatek VAT według stawki _________,  

 co stanowi łącznie kwotę:  

 __________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych)  

 

3. Wynagrodzenie DOSTAWCY za wykonane dostawy  zostanie obliczone na podstawie oferty  

( cen określonych  w ust. 1, 2).  

 

§ 5. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Podstawą do wystawienia faktury jest dostawa opału.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy DOSTAWCY wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od 

otrzymania faktury. 

3. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY wydał swojemu bankowi polecenie przelewu zapłaty.  

4. DOSTAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO, zbyć na rzecz osób trzecich, przysługującej wierzytelności z tytułu 

zapłaty wynagrodzenia. 

 

§ 6. ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY 

1.ZAMAWIAJĄCY ma prawo zawiesić wykonanie umowy w przypadku przejściowego braku środków na sfinansowanie dostaw do 

czasu ich uzyskania. W takim przypadku DOSTAWCY nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niewykonaną część 

przedmiotu umowy.  

2. DOSTAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 



 

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami 

umowy.  

2. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem 

nieważności oświadczenia.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku DOSTAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy 

 

§ 8. ZMIANY W UMOWIE 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której   

    dokonano wyboru DOSTAWCY, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z   

     okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne  

     dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

 

§ 9. OSOBY WYZNACZONE DO WYKONANIA UMOWY 

1.Do składania oświadczeń woli w związku z realizacją umowy strony wyznaczają poniższych przedstawicieli: 

1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO    - inż. Andrzej Janicki – Wójt Gminy 

2) ze strony DOSTAWCY -________________________________________. 

2.Odwołanie osób wymienionych w pkt 1 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia, bez 

konieczności zmiany umowy. 

 

§ 10. DORĘCZENIA 

1.Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy: 

1) ZAMAWIAJĄCEGO -  Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy 

2) DOSTAWCY -  ______________________________________________. 

2. Korespondencję uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego. 

 

§ 11. INTERPRETACJA UMOWY  

1.W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy ZAMAWIAJĄCY i DOSTAWCA będą się posiłkować 

postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2.W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,  

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.  

Spis załączników:  

1. Oferta 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                               DOSTAWCA: 
 
 
 
 
 
 
                                             KONTRASYGNATA  SKARBNIKA  GMINY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


