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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. działając na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. z późniejszymi
zmianami, zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczoneg na
dostawę miału węglowego na potrzeby kotłowni zakładowej Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., w sezonie grzewczym 2011/2012

1. Zamówienie przewiduje zakup miału węglowego w ilości ok. 250 ton jako paliwa do
kotłowni zakładowej na sezon grzewczy 2011/2012.
Parametry miału:
Wartość opałowa

Q – min. 23000 kJ/kg

Zawartość siarki

S - max. - 0,8%

Zawartość popiołu

A – max. - 20%

Zawartość wilgoci

Wtr < 18-20%

2. Termin realizacji zamówienia – do 20.X.2011 r. – 100 ton, do 09.XII.2011 r. – 75 ton,
do 30.I.2012 r. – 75 ton.
3. W ofercie należy określić cenę netto i brutto 1 tony miału węglowego
uwzględniającą dostawę na miejsce składowania.
4. Należy podać parametry paliwa tj. Q, S, A, Wtr oraz określić z jakiej kopalni będzie
pochodził węgiel.
5. Przy każdej dostawie obligatoryjne będzie załączenie świadectwa jakości
dostarczonego węgla.
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6. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do n/n SIWZ.
7. Warunki płatności – 30 dni od daty sprzedaży węgla, odpowiednio po każdej dostawie
(zgodnie z pkt 2 SIWZ).
8. Oferta musi ponadto zawierać n/w dokumenty podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy:
a. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia nie wcześniejszą niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS, iż Oferent nie zalega
z opłacaniem podatków i składek ZUS z datą wystawienia nie wcześniejszą niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
c. oświadczenie

o

wypełnieniu

warunków

określonych

w

art.

22

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do n/n SIWZ)
d. podpisany projekt umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do n/n
SIWZ).
9. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg
formuły „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 8 i 12 n/n SIWZ.
10 .Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Wyklucza się składanie ofert częściowych lub wariantowych.
12. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000 zł ( dwa tysiące zł.).
a. Wadium może być wniesione w sposób określony w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
• Nr konta bankowego PKS w Radomiu Sp. z o.o.
BGŻ S.A. O/RADOM
76203000451110000000173240
•

Termin wniesienia wadium - 08.09.2011 r. do godz.12.00

b. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Dokument potwierdzający jego wniesienie musi być załączony do oferty lub
dostarczony Zamawiającemu przed terminem otwarcia ofert.
c. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie
przez Zamawiającego uznana za nieważną i odrzucona.
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d. Zamawiający zwróci, zatrzyma bądź zażąda ponownego wniesienia wadium w
oparciu o zapisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Dostawa Miału” w
Sekretariacie Przedsiębiorstwa w Radomiu, przy ul. 1905 Roku 47, pok. 22 w
terminie do 08.09.2011 r. do godz 12.00.
14. Otwarcie ofert nastąpi dn 08.09.2011 r. o godz. 12.15 w sali konferencyjnej pok.
nr 8. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
15. Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę
jednostkową brutto. Cena jednostkowa brutto określona w ofercie jest

jedynym

kryterium wyboru. Będzie ona niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy
(na całość dostawy).
16. O wyborze oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
17. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
18. Zamawiający przewiduje ewentualne zamówienia uzupełniające do 20 % wartości
zamówienia podstawowego.
19. Dodatkowych informacji udziela Iwona Nowak, tel. (48) 362 11 54 wew. 120.
20. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo

zamówień publicznych,

przepisach wykonawczych do ustawy jak też w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przysługują środki przewidziane w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Sporządził

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

Radom, dnia 23.08.2011 r.

Zatwierdził

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

Załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
nr 1/ZP/11

..................................................
pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Dla :
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.
z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom

NIP 796-006-74-61
Regon 000617717
KRS 0000350902

złożona przez:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa i adres oferenta)
NIP....................................................
Regon………………………………
KRS .................................................

1. W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, ogłoszonego zgodnie z ustawą PZP oferujemy dostawę miału
węglowego na potrzeby kotłowni zakładowej Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. na sezon grzewczy 2011/2012:
a. w ilości ok. 250 ton, z terminem realizacji zamówienia zgodnym z pkt. 2 SIWZ
b. o parametrach zgodnych z pkt. 1 SIWZ.:


Wartość opałowa -Q……….………..



Zawartość siarki



Zawartość popiołu -A………………..



Zawartość wilgoci –Wtr …………….

c. w cenie jednostkowej:

-S…………………

………………….…zł. netto/tonę (słownie:……………..……………………………….
...….…………………………….………………………………………………………..)
+ podatek VAT 23% w kwocie ……………… zł/tonę (słownie: ……………...………
…………………………………………………………………………………………...)

= razem ……..…………… zł/brutto/tonę (słownie: …………………...……….………
……………………………………………………………………..……………………….)
2. Cena jednostkowa określona w pkt 1 n/n oferty będzie niezmienna przez cały okres
obowiązywania umowy.
3. Płatność za daną dostawę 30 dni od daty sprzedaży.
4. Dostawa transportem Wykonawcy i na jego koszt zgodnie z terminami określonymi w pkt
2 SIWZ.
5. Ponadto oświadczamy, że:
o zapoznaliśmy się z otrzymaną od Zamawiającego

Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia (SIWZ), uzyskaliśmy informacje konieczne do
przygotowania oferty i nie wnosimy zastrzeżeń do SIWZ
o uważamy się za związanych złożoną ofertą przez czas wskazany w SIWZ
o proponujemy termin realizacji zamówienia zgodny ze SIWZ
o w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia z
Zamawiającym umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 n/n do SIWZ.
o wadium

w

kwocie

2.000,00

zł.

zostało

wniesione

w

formie

…………………………………………………………………………………..
o oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują faktyczny stan
prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) .............................................................
2) .............................................................
3) .............................................................
4) .............................................................
5) .............................................................

..........................., dn. ..............................

Podpisał:
..........................................................
(upełnomocniony przedstawiciel)

........................................................
pieczęć adresowa Wykonawcy

Załącznik nr 2
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
nr 1/ZP/11

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Oświadczam, że:
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie
- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

........................, dn. ......................
Podpisał:

..........................................................
(upełnomocniony przedstawiciel)

Załącznik nr 3
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
nr 1/ZP/11
UMOWA (PROJEKT)
zawarta w dn. …………… pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w
Radomiu Sp. z o.o., z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, adres do korespondencji:
ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom
NIP 796-006-74-61, REGON 000617717, KRS 0000350902, zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Janusz Spelina – Prezes Zarządu
a,
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
NIP …………………. REGON …………………… KRS ………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………..
…………………………………………..
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego nr 1/ZP/11 zostaje zawarta umowa następującej treści:
&1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa miału węglowego opałowego w ilości ok. 250 ton w
sezonie grzewczym 2011/2012 o parametrach Q – …………. (min. 23000 kJ/kg),
S – ……….(max. 0,8 %), A – …………(max. 20%), Wtr ……… < 18-20%
zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
Ofercie, zwanego dalej przedmiotem umowy. SIWZ stanowi załącznik nr 1, zaś oferta
załącznik nr 2 do n/n Umowy.
2. Do każdej dostawy Wykonawca winien dołączyć Zamawiającemu świadectwo jakości
dostarczonego węgla.
&2.
Wykonawca zobowiązuje się do dostaw miału węglowego na plac składowy PKS w Radomiu
Sp. z o.o. ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom przy kotłowni własnym transportem.
&3.
Termin realizacji przedmiotu umowy:
I dostawa - 100 ton

- do 20.X.2011 r.

II dostawa

- do 09.XII.2011 r.

- 75 ton

III dostawa - 75 ton

- do 30.I.2012 r.

&4.
1. Dostawa miału w cenie …………… zł/1 tonę/netto + 23 % VAT, = razem brutto …………
zł./tonę wraz z transportem na miejsce dostawy, przy czym cena jest niezmienna przez
cały okres obowiązywania umowy.
2. Zapłata za dostarczony miał nastąpi po odbiorze jego kolejnych partii zgodnie z pkt 2
SIWZ w terminie 30 dni od daty sprzedaży na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy.

3. Z każdej partii miału będą pobierane dwie próbki (jedna dla Wykonawcy, druga dla
Zamawiającego) celem dokonania badania jakości. Worki do pobrania próbek dostarcza
Wykonawca.
&5.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosuje się kary umowne.
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu n/w kary umowne:
a. w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy (stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej
brutto i ilości 250 ton), gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
b. w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy (stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej
brutto i ilości 250 ton), za niedostarczenie w terminie przedmiotu umowy za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
c. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń przewyższających wysokość kar
umownych.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy n/w kary umowne:
a. w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy (stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej
brutto i ilości 250 ton), w razie odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
b. ustawowe odsetki za zwłokę w przypadku nieterminowej zapłaty należności,
c. Wykonawca niezależnie od kar umownych może dochodzić od Zamawiającego roszczeń
przewyższających wysokość kar umownych.
&6.
1. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego podejrzenia wystąpienia wad
jakościowych przedmiotu umowy oraz jego niezgodności z dostarczonym świadectwem
jakości Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę oraz sporządza
stosowny protokół.
2. Próbki wadliwego paliwa przekazuje do zbadania uprawnionemu laboratorium.
3. W przypadku potwierdzenia wad jakościowych paliwa wszystkie koszty związane z
badaniem ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający może żądać wymiany wadliwego paliwa, a wszystkie koszty z tym
związane ponosi Wykonawca.
&7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
&8.
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu
dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

