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ZATWIERDZAM
Dowódca JW. 4620

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ZAKUP i DOSTAWA OPAŁU STAŁEGO

CPV:
09111210-5 Węgiel kamienny

Załączniki:
Nr 1 – Formularz ofertowy.
Nr 2 – Projekt umowy wraz z wymaganiami technicznymi oraz kartą informacyjną.
Nr 3 – Oświadczanie o spełnianiu warunków, określonych w art. 22.
Nr 4 – Oświadczanie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy.
Nr 5 – Formularz - Wykaz wykonanych usług.
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1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi.

2.

Zamawiający jest jednostką budŜetową i jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535
z późn. zm.).

3.

Ilekroć w treści występuje słowo „Ustawa”, Zamawiający przywołuje Ustawę Prawo Zamówień
Publicznych.

4.

Ilekroć w treści występuje słowo „SIWZ”, Zamawiający przywołuje Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia.
I
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620
UL. OKÓLNA 37
87 – 100 TORUŃ
Faks: 261433660, tel. 261433540
strona internetowa - www.12wog.pl
NIP: 956-22-888-38; REGON: 340901725
II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału stałego dla celów grzewczych, zgodnie z planem
dostaw, określonym w załączniku nr 1 do umowy.
2. Zakres czynności Wykonawcy w ramach wykonania przedmiotu zamówienia:
2.1. dostawa węgla kamiennego dla celów energetycznych typ 31.1 do 32.2, gat. I o wymaganiach
wg normy PN-82/G-97001-3 w sortymencie MIAŁ II A w klasie 22-18-06 i następujących
parametrach:
•

wartość opałowa: od 22 000 kJ/kg;

•

zawartość popiołu: do 18%;

•

zawartość wilgoci całkowitej: do 15%

•

zawartość siarki: do 0,6%

•

parametr spiekalności: RI do 40

w ilości 2000 ton, zgodnie z planem dostaw.
IV

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert częściowych.
V
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4
Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości nie więcej
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niŜ 20% wartości oferty podstawowego zamówienia na przedmiot zamówienia określony
w niniejszej SIWZ, temu samemu Wykonawcy, wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego.
VI
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI,
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do 29.02.2016 r., zgodnie z planem dostaw określonym
w załączniku nr 1 do projektu umowy.
VIII
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na dostawach paliw
stałych, świadczoną na rzecz jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niŜ:
250 000,00 zł., potwierdzoną dowodami, Ŝe została wykonana/jest wykonywana naleŜycie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia i odpowiednich
dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia.
Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3.1. KaŜdy z warunków określonych w pkt. 1.1 - 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie;
3.2. Warunek określony w ust. 2 musi spełniać kaŜdy z Wykonawców samodzielnie.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada:
4.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
Strona 3 z 22

Numer referencyjny – P/53/IW/15

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
4.2. dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w
ust. 2.
5. Wykonawca musi wykazać spełnienie kaŜdego z warunków na podstawie oświadczenia oraz
dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26. ust. 3 i 4 Ustawy).
IX
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, śE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ
WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty naleŜy
dołączyć:
1.1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1- 4 ustawy, wg wzoru określonego w zał. nr 3 do SIWZ;

1.2.

Wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert lub wykonywanych, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, Ŝe
dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie – zgodnie z wzorem określonym
w załączniku nr 5 do SIWZ.
PowyŜszy wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia,
tj. obejmować co najmniej jedną usługę polegającą na dostawach paliw stałych świadczoną
na rzecz jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niŜ 250 000,00 zł. potwierdzoną
dowodami, Ŝe została wykonana/jest wykonywana naleŜycie.
UWAGA: W przypadku, gdy podmiotem, na rzecz którego została wykonana dostawa
wymieniona w wykazie, jest Zamawiający (tj. JW 4620 w Toruniu), Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających naleŜyte wykonanie dostawy.

1.3.

2.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu
na zasobach innych podmiotów, przedkłada dokumenty, o których mowa w części VIII pkt 4
SIWZ.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1, do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru określonego w zał. nr 4 do
SIWZ;
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2.

3. Pozostałe dokumenty:
3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców,
zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upowaŜniającego wybranego
pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ustawy, określając zakres
udzielonego pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawców.
3.2. Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom –
jeŜeli dotyczy (naleŜy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz wyszczególnienie części
powierzonej).
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3.3. Dokumenty, które nie są dokumentami wytworzonymi przez Wykonawcę, mogą być
przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
3.4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, (o którym mowa w pkt 3.1.)
naleŜy przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złoŜenia kserokopii,
pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
3.5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w pkt 2.2 składa dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U. Nr 226, poz. 1817).
4.

Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz
z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
X

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego
przekazywania dokumentów za wyjątkiem drogi elektronicznej.

porozumiewania

się

2. Wszelka korespondencja, związana z przedmiotem zamówienia, prowadzona jest w języku
polskim na adres Zamawiającego, wskazany w pkt I niniejszej specyfikacji.
3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na
własnej stronie internetowej – www.12wog.pl.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŜa się
za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:00 do
15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
6. Pracownikiem Zamawiającego, upowaŜnionym do bezpośredniego kontaktowania
z Wykonawcami jest p. Wanda OKOŃSKA lub Dorota FALKOWSKA, tel. 261433853.

się

XI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium, w
wysokości: 9 000,00 zł.
Wadium moŜna wnieść w formie i na zasadach zgodnych z art. 45 Ustawy.

2. Wadium wnoszone w
NBP 42 1010 1078 0104
kwota wadium była na
W tytule przelewu naleŜy
postępowania).

pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto
3213 9120 0000. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała
koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
wpisać: Wadium do postępowania - (wpisać numer referencyjny

3. Wadium wnoszone w innej formie niŜ pieniądzu naleŜy zdeponować w Kancelarii Jawnej JW
4620, bud. nr 97, pokój nr 11, w godz. od 7.00 do 14.00 w dniach od poniedziałku do piątku, nie
później niŜ w terminie składania ofert.
Wniesione wadium naleŜy opisać jak tytuł przelewu w ust. 2.
Wadium wniesione w innej formie niŜ w pieniądzu musi posiadać zapisy o bezwarunkowym,
nieodwołalnym zobowiązaniu wypłaty całej kwoty zabezpieczenia oferty, na pierwsze pisemne
Ŝądanie Zamawiającego, bez Ŝadnych warunków i zastrzeŜeń.
4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę jedną z form wadium na cały okres związania
ofertą.
5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie przez Zamawiającego
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wykluczony z postępowania na podstawie art. 24, ust. 2, pkt 2.
6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
XII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
XIII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

2.

Ofertę naleŜy złoŜyć w terminie i miejscu określonym w rozdz. XIV, na formularzu ofertowym
(zał. nr 1 do SIWZ). Do oferty naleŜy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX
SIWZ.

3.

Ofertę naleŜy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w języku polskim,
w formie pisemnej i zwartej, na papierze przy uŜyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez
pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście
przetłumaczonym.

4.

Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy.

5.

Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być
parafowane przez osoby określone w ust. 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny
być ponumerowane.

6.

Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem lub
czytelnym podpisem osób określonych w ust. 4.

7.

Oferta musi być złoŜona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub
opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę
(opakowanie) naleŜy opatrzyć:
7.1. Napisem - Oferta i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie
wyróŜniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego
i jednoznacznie wskazywał, do jakiego postępowania została oferta złoŜona;
7.2. Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci);
7.3. Napisem - Nie otwierać przed dniem (wpisać datę określoną w rozdz. XIV ust. 5).

Oferty nieopakowane i nieoznaczone w w/w sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia
ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy moŜe uniemoŜliwić Zamawiającemu
wycofanie lub zwrot oferty.
XIV
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Za złoŜenie oferty w miejscu i terminie określonym w ust. 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania
i zabezpieczenia ponosi odpowiedzialność Wykonawca, który na własne ryzyko i własną
odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za
nieterminowe złoŜenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił
Ŝadnej odpowiedzialności.
2. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620
87 – 100 Toruń, ul. Okólna 37
Kancelaria Jawna (bud. Nr 97, pok. Nr 11).
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 07.09.2015 r. o godzinie 10.30 – dotyczy to równieŜ ofert
złoŜonych inaczej niŜ osobiście.
Strona 6 z 22

Numer referencyjny – P/53/IW/15

4. Oferty złoŜone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie odwołania, uprzednio informując o tym Wykonawców.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.09.2015 r. o godzinie 11.00 w budynku
nr 97 w gabinecie Dowódcy Jednostki Wojskowej 4620.
XV
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.

Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy.

2.

Cena jednostkowa (brutto) obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą (w tym: wytworzenia
dokumentacji, transportu, rozładunku, ubezpieczenia itp.) oraz podatku od towarów i usług VAT.

3.

Zamawiający podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego. Stosownie do art. 31 a ust. 2 ustawy z
dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U.
Nr 232 poz. 1388 z dnia 28 października 2011 r.) zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe
zuŜywane m.in. przez jednostki Sił Zbrojnych RP (pkt 3).

4.

Cena (brutto) to cena całkowita przedmiotu zamówienia, ustalona poprzez pomnoŜenie ceny
jednostkowej (brutto) przez ilość.

5.

Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do
pełnych groszy), jak określono w druku oferty.

6.

W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE w wysokości 0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, łącznie z wartością tego
podatku, który będzie musiał zapłacić Zamawiający.

7.

JeŜeli natomiast Wykonawca złoŜy ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.

JeŜeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie z
art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy.

9.

Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała.
XVI

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez
względu na uwarunkowania Wykonawcy.
XVII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Po stwierdzeniu waŜności złoŜonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według poniŜszych kryteriów:
Cena oferty brutto – znaczenie 100%
Uzasadnienie prawne – art. 91 ust. 2a ustawy
Uzasadnienie merytoryczne - Jedynym kryterium oceny ofert przyjętym w postępowaniu jest cena,
gdyŜ przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. W
opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono koszty ponoszone w całym okresie korzystania z
przedmiotu zamówienia poprzez odpowiednie zapisy SIWZ, tj.:
- „cena jednostkowa brutto obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia (w
tym: koszty ubezpieczenia, koszty gwarancji, załadunku, rozładunku, opakowania itp.) oraz podatek od
towarów i usług VAT.”
- „cena jednostkowa brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej i zgodnej z obowiązującym prawem realizacji
zamówienia.
- „cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres
obowiązywania umowy.”
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Oferta z najniŜszą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg
wzoru podanego poniŜej. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium „Cena
brutto oferty”.
Cena oferty najkorzystniejszej brutto
C=

x 100
Cena badanej oferty brutto
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.
XVIII
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę.
2. Przed podpisaniem umowy naleŜy wnieść zabezpieczenie naleŜytego jej wykonania.
XIX
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny brutto (zaokrąglonej w dół do
pełnych setek zł.) zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy.
2. Zabezpieczenie moŜna wnieść w formie i na zasadach określonych w art. 148 Ustawy.
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu
bankowego na konto NBP 08 1010 1078 0104 3213 9120 1000 /inne niŜ w przypadku wadium/.
Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była na koncie
Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W tytule przelewu naleŜy wpisać: Zabezpieczenie
naleŜytego wykonania umowy - (wpisać numer referencyjny postępowania).
4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niŜ pieniądzu naleŜy
00
00
zdeponować w Kancelarii Jawnej JW. 4620, bud. nr 97, pokój nr 11, w godz. od 7 do 14 w
dniach od poniedziałku do piątku, nie później niŜ przed podpisaniem umowy.
Wniesione zabezpieczenie naleŜy opisać jak tytuł przelewu w ust. 3.
5. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy złoŜone w formie innej niŜ w pieniądzu powinno mieć
termin waŜności o 30 dni dłuŜszy od terminu wykonania umowy.
XX
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
XXI
PODWYKONAWCY
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom. W ofercie naleŜy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz wyszczególnienie
części powierzonej.
XXII
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XXIII
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Strona 8 z 22

Numer referencyjny – P/53/IW/15

XXIV
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ
RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXV
INNE POSTANOWIENIA
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje moŜliwość wprowadzenia zmian do treści
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeŜeli
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego w zakresie następującym:
1.

Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dokonywania przesunięć w realizacji poszczególnych
partii dostaw bez konieczności aneksowania umowy.

2.

Zmiany, o których mowa w pkt 1 wymagają formy pisemnej w postaci zawiadomienia co najmniej
5 dni przed planowanym terminem dostawy.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wnoszenia zmian w trakcie trwania umowy
dotyczących wielkości dostaw poprzez ich zmniejszenie lub rezygnację z powodu zmian
restrukturyzacyjnych jednostek wojskowych, modernizację urządzeń i systemów ciepłowniczych,
podłączenia do msc, itp.)

4.

W przypadku konieczności zwiększenia ilości dostaw (nie ujętych w planie dostaw) na skutek
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć, zrealizowane zostaną one na podstawie
odrębnego zlecenia.
XXVI
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.

Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności, podjętej przez Zamawiającego w toku postępowania
lub jej zaniechania, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy.

2.

Odwołanie naleŜy wnieść na zasadach określonych w art. 180, dział VI Ustawy.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
WYKONAWCA
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
do przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 134 tys. € na:
dostawę opału stałego – miału węglowego
dla celów energetycznych typ 31.1 do 32.2 gat. I o wymaganiach wg PN- 82/G-97001-3 w sortymencie
MIAŁ II A w klasie 22-18-06 i parametrach: wartość opałowa: od 22 000 kJ/kg; zawartość popiołu: do
18%; zawartość wilgoci całkowitej: do 15%; zawartość siarki: do 0,6%; parametr spiekalności: RI do 40
dla Jednostki Wojskowej 4620 w Toruniu, ul. Okólna 37,
Firma ………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą (adres, kod, miejscowość) …………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………

REGON: ……………………………………

tel. ……………………………………………

fax. ………………………………………….

oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z niniejszą ofertą w ilości i cenie, określonych poniŜej:
Cena
Ilość
Wartość
jednostkowa
Przedmiot zamówienia
(brutto w PLN)
(ton)
brutto
Węgiel kamienny w sortymencie MIAŁ II A

2000

Wartość słownie: …………………………………………………………………………………………………..
Stawka podatku VAT - .............%.
Podajemy parametry dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia:
•

wartość opałowa: ………………. kJ/kg;

•

zawartość popiołu: ……………..%;

•

zawartość wilgoci całkowitej: ……………. %

•

zawartość siarki: ……………. %

•

parametr spiekalności RI: ……………..

Oświadczamy, Ŝe:
1. Zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.
2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeŜeń oraz posiedliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
4. Projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) i zawarte w nim postanowienia, zostały przez nas
zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
6. Usługę dostawy zamierzamy wykonać sami – bez udziału podwykonawców.
(W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w załączeniu naleŜy podać nazwę
i adres podwykonawcy /-ów oraz wyszczególnienie części powierzonej).
7. Nasza firma nie naleŜy do grupy kapitałowej.
(W przypadku przynaleŜności Wykonawcy do grupy kapitałowej naleŜy podać listę podmiotów
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych).
..................................
miejscowość

.....................
data

......................................………................
Podpis (podpisy) osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
U m o w a

N r

. . . . . . / 2 0 1 5

(projekt)
Zawarta w Toruniu w dniu ............2015 r. pomiędzy:
12 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym z siedzibą w Toruniu, ul. Okólna 37, fax. 261433660,
NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje:
Komendant – ………………………..
a
Firmą: ……………… z siedzibą w ………………, ul. ………, NIP: …………………….., zwaną dalej
WYKONAWCĄ, którą reprezentuje/ą:
………….. - p. …………………………..
………….. - p. ………………………….. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ……..

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niŜ 134 tys. €.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa opału stałego dla celów grzewczych, zgodnie z planem dostaw,
określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Zakres czynności Wykonawcy w ramach wykonania przedmiotu zamówienia:
2.1. Dostawa węgla kamiennego dla celów energetycznych typ 31.1 do 32.2 gat. I o wymaganiach
wg normy PN- 82/G-97001-3 w sortymencie MIAŁ II A w klasie 22-18-06 i parametrach:
•

wartość opałowa: od 22 000 kJ/kg;

•

zawartość popiołu: do 18%;

•

zawartość wilgoci całkowitej: do 15%;

•

zawartość siarki: do 0,6%;

•

parametr spiekalności RI do 40

w ilości 2000 ton.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wnoszenia zmian w trakcie trwania umowy
dotyczących wielkości dostaw poprzez ich zmniejszenie lub rezygnację z powodu zmian
restrukturyzacyjnych jednostek wojskowych, modernizację urządzeń i systemów ciepłowniczych,
podłączenia do msc, itp.
4. W przypadku konieczności zwiększenia ilości dostaw (nie ujętych w planie dostaw) na skutek
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć, zrealizowane zostaną one na podstawie
odrębnego zlecenia.
§2
WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY
1.

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 przysługuje zapłata na ogólną
kwotę brutto: ………………… zł. (słownie: ……………………………. zł.), z czego:
- ………….zł. brutto (słownie: ……………………………) w 2015 roku,
- ………….zł. brutto (słownie: ……………………………) w 2016 roku.
Stawka podatku VAT - … %

2.

Cena jednostkowa brutto za 1 tonę węgla kamiennego w sortymencie MIAŁ II A:…………… zł.
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(słownie: ……………………………. zł.).
3.

Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres
obowiązywania umowy.

4.

Rozpoczęcie realizacji umowy w 2016 roku wymaga potwierdzenia posiadania przez
Zamawiającego środków budŜetowych, które nastąpi do dnia 30.01.2016 r.
§3
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.

Zgodnie z „Planem dostaw” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy obejmującym okres od dnia
podpisania umowy do dnia 29.02.2016 roku.

2.

Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dokonywania przesunięć w realizacji poszczególnych
partii dostaw bez konieczności aneksowania umowy.

3.

Zmiany, o których mowa w § 3 ust. 2 wymagają formy pisemnej w postaci zawiadomienia co
najmniej 5 dni przed planowanym terminem dostawy.
§4
ODBIORCA

Jednostka Wojskowa nr 4620 (12 WOG), 87-100 Toruń, ul. Okólna 37.
§5
SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY
1.

Dostawy będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 29.02.2016 r.

2.

Przed rozpoczęciem realizacji „Planu dostaw” Wykonawca dokona z Zamawiającym roboczych
uzgodnień organizacyjno-technicznych w zakresie terminu i sposobu odbioru partii dostawy w tym:
- moŜliwości awizowania dostaw,
- zaplombowania partii dostawy,
- wzorów plomb, itp.

3.

Wykonawca na podstawie „Planu dostaw” prześle Zamawiającemu faksem awizo na 3 dni przed
planowaną dostawą informujące o terminie dostawy partii.

4.

Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko ( w cenę partii dostawy wchodzą wszelkie
koszty: cena partii dostawy, transport, podatki, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane
z dostawą ) do momentu odebrania partii dostawy przez Zamawiającego.

5.

Dostawy uwaŜa się za zrealizowane po odbiorze wszystkich partii dostaw.

6.

Przez partię dostawy rozumie się jednorazową dostawę opału stałego wysłanego do
Zamawiającego w trakcie jednego dnia, przewóz moŜe być realizowany kilkoma samochodami,
jednego sortymentu, klasy i gatunku, identyfikowaną dokumentami przewozowymi (np. list
przewozowy, kwit wagowy lub Wz) oraz certyfikatem jakości.

7.

Za dotrzymanie terminu dostaw za dany okres „Planu” przyjmuje się ostatni dzień tego okresu, w
którym Zamawiający wymieniony w „Planie dostaw” odebrał łączną ilość partii opału stałego
zgodnie z ilością określoną w w/w „Planie” .

8.

Przyjęcie partii dostawy przez Zamawiającego realizowane będzie od poniedziałku do piątku
(w godz. 7:30 – 14:30). Ewentualne koszty związane z nieprzyjęciem dostawy w soboty
i dni ustawowo wolne od pracy obciąŜają Wykonawcę.

9.

Przyjęcie partii dostawy przez Zamawiającego naleŜy udokumentować „Protokołem przyjęcia”,
komisyjnie sporządzonym i podpisanym przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego
(np. druk MON-Gm32), opatrzonym pieczęcią urzędową i zatwierdzonym przez Kierownika
jednostki odbierającej, który musi zawierać:
a) numer identyfikacyjny;
b) nazwę Wykonawcy i Zamawiającego;
c) datę przyjęcia sortymentu, nazwę sortymentu zgodnie z zawartą umową;
d) jednostkę miary;
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e) ilość, cenę jednostkową brutto i wartość przyjętego sortymentu;
f) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania protokołu do ujęcia w księgach rachunkowych
przez wskazanie miejsca oraz sposobu ujęcia go w w/w księgach oraz podpis osoby
odpowiedzialnej za te wskazania;
g) numer dokumentu przewozowego.
10. Warunkiem przyjęcia partii dostawy przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę
następujących dokumentów dostawy:
a) dokumentu przewozowego (list przewozowy, Wz Dostawcy lub producenta) - oryginału i kopii
potwierdzonej przez Dostawcę „za zgodność z oryginałem”, na których upowaŜniony
przedstawiciel Odbiorcy potwierdza przyjęcie partii dostawy własnoręcznym podpisem i
pieczęcią z podaniem daty przyjęcia tej partii dostawy ( kopia pozostaje u Odbiorcy). W/w
dokument musi zawierać następujące dane:
•

numer dokumentu przewozowego;

•

sortyment i klasę partii dostawy;

•

nazwę i adres Zamawiającego, miejsce dostawy;

•

nr rejestracyjny samochodu dostawczego i nr rejestracyjny przyczepy (naczepy) lub
równowaŜne oznaczenie innego środka transportu;

•

imię i nazwisko kierowcy (przy dostawie samochodowej);

•

wielkość zrealizowanej dostawy;

•

datę zrealizowanej dostawy;

•

nazwisko i imię upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego potwierdzającego
przyjęcie partii dostawy własnoręcznym podpisem i pieczęcią z podaniem daty przyjęcia tej
partii;

b) certyfikatu (świadectwa) jakości opału – oryginał lub kopia potwierdzona przez Dostawcę „za
zgodność z oryginałem” – otrzymuje Zamawiający.
Po otrzymaniu partii dostawy dokument przewozowy Zamawiający przesyła faksem do Wykonawcy w
sposób określony w § 14 ust. 2 ppkt b).
11. Z chwilą pokwitowania dostawy w dokumencie wskazanym w § 5 ust. 10 ppkt a), prawo własności
przesyłki i ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego.
12. W przypadku stwierdzenia wad jakości lub ubytków przy odbiorze partii dostawy, Zamawiający
postępuje zgodnie z zasadami określonymi w § 7.
§6
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
1.

Dostarczony przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w § 1, co powinno być
odzwierciedlone w formie certyfikatu, o którym mowa w § 5 pkt 10 ppkt b), dostarczonego na
kaŜdą partię dostawy.

2.

Certyfikat jakości partii dostawy powinien określać rzeczywiste parametry jakościowe
w odniesieniu do wymagań określonych w § 1 niniejszej umowy. Certyfikat powinien być
wystawiony przez producenta lub laboratorium posiadające prawo inspekcjonowania i pobrania
prób z dostawy u Wykonawcy (w miejscu załadunku) i posiadające akredytację PCA.

3.

Certyfikat, o którym mowa w § 5 ust. 10 ppkt b) i powyŜej musi być dostarczony do kaŜdej partii
dostawy wraz z numerem certyfikatu jakości, a w przypadku braku numeru naleŜy podać datę
jego wystawienia. Ponadto certyfikat powinien zawierać:
a) ilość dostarczonego opału w danej partii dostawy,
b) numery rejestracyjne poszczególnych środków transportu, numery dowodów wydania (Wz),
c) numer faktury, której dotyczy dostawa,
d) czytelny podpis i pieczątkę osoby wystawiającej dokument.
W/w dokument po wypełnieniu przesłać wraz z oryginałem faktury do Zamawiającego.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania jakości dostarczanego opału, korzystając z
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usług akredytowanego laboratorium.
§7
WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI
I.

Tryb i zasady postępowania przy reklamacjach jakościowych:

1.

Reklamacje jakościowe Zamawiający zgłasza do Wykonawcy w terminie 21 dni liczonych od daty
odbioru partii dostawy potwierdzonej w dokumencie przewozowym, w formie „Protokołu
reklamacyjnego”.

2.

Protokół reklamacji powinien:
a) być podpisany przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego z podaniem nazwy i
adresu;
b) zawierać skład komisji i datę sporządzenia protokołu zgłoszenia reklamacji;
c) zawierać opis sposobu stwierdzenia wad jakościowych, podziarna (nadziarna), kamienia (ciał
obcych, itp.) z podaniem ilości wadliwej partii dostawy;
d) zawierać opis sposobu pobrania próbek, na podstawie których stwierdzono w/w wady, w tym
sposób zaplombowania i zabezpieczenia tzw. „próbki rozjemczej” przez Zamawiającego i
Wykonawcę w przypadku komisyjnego pobrania próbek;
e) zawierać Ŝądania Zamawiającego;
f) zawierać dokumenty identyfikujące reklamowaną partię dostawy, dokument przewozowy oraz
certyfikat jakościowy;
g) zawierać podstawę reklamacji.

3.

W przypadku reklamacji Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć w całości reklamowaną
partię dostawy, zeskładowaną oddzielnie na utwardzonym placu składowym, o tonaŜu zgodnym z
dokumentami wysyłkowymi.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną
reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia „Protokołu reklamacji”. Nieudzielenie jej w
tym terminie uwaŜa się za uznanie reklamacji.

5.

W przypadku nieuznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od
udzielenia pisemnej odpowiedzi, o której mowa w ust. 4, dokonać u Zamawiającego komisyjnego
pobrania próbek do badań laboratoryjnych w tym jednej „próbki rozjemczej” (po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu).

6.

Sytuacja, w której Wykonawca nie pobierze komisyjnie wymaganej „próbki rozjemczej”, o której
mowa powyŜej powoduje, Ŝe reklamację traktuje się za uznaną.

7.

Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół komisyjnego pobrania próbek, w tym
„próbki rozjemczej”, który powinien zawierać:
a)

opis sposobu pobrania próbek, zaplombowania i zabezpieczenia „próbki rozjemczej” przez
Wykonawcę i Zamawiającego;

b)

miejsce pobrania „próbki rozjemczej” i stan ilościowy badanej partii opału stałego;

c)

datę i godzinę sporządzenia;

d)

podpisy upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

8.

„Próbkę rozjemczą” zaplombowaną przez Wykonawcę i Zamawiającego przechowuje
Zamawiający w celu ustalenia zgodności z certyfikatem jakości. Strony podejmują decyzję co do
zlecenia badania próby zgodnie z PN, przesyłając w/w próbkę do najbliŜej połoŜonego terytorialnie
laboratorium badawczego posiadającego akredytację PCA. Koszty związane ze zleceniem
badania ponosi zlecający.

9.

Wydane orzeczenie (wyniki analizy „próbki rozjemczej” z uwzględnieniem dopuszczonych błędów
pomiaru) strony umowy traktować będą jako ostateczne. Koszty analizy ponosi Wykonawca, jeŜeli
jej wyniki nie będą spełniać wymagań określonych w § 1, w przeciwnym przypadku koszty te
ponosi Zamawiający. Rozliczenie w/w kosztów w zaleŜności od wyników następować będzie
poprzez wystawianie not księgowych.

10. W sytuacji, gdy reklamacja okaŜe się zasadna na podstawie orzeczenia, o którym mowa w ust. 9,
Wykonawca zobowiązany będzie do uznania reklamacji (tolerancja pomiędzy wynikami badań a
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wskazaniami wartości opałowej w umowie do 500 kJ/kg).
11. W przypadku dostawy innego niŜ określony w umowie sortymentu (granulacja) Wykonawca
zobowiązany będzie do wymiany wadliwej partii dostawy na wolną od wad (tj. na zgodną z
wymaganiami określonymi w § 1). Wykonawca dokona tej wymiany bez Ŝadnej dopłaty
bezwarunkowo, nawet gdyby ceny uległy zmianie, w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia
Ŝądania wymiany przez Zamawiającego.
12. W przypadku braku wymiany wadliwej partii dostawy na wolną od wad w terminie określonym w
ust. 11, a w sytuacji:
a) opłacenia faktury - Zamawiający zaŜąda zwrotu poniesionych kosztów (100% wartości
zapłaconej faktury) i innych kosztów związanych z dostawą tej partii;
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego wykorzystania wadliwej partii dostawy (po
dokonanej analizie), której parametry jakościowe są zaniŜone w stosunku do świadectwa
jakości, a opał nadaje się do spalenia w urządzeniach grzewczych, wówczas Zamawiający
moŜe zaproponować rozstrzygnięcie w postaci bonifikaty finansowej (wystawienie przez
Wykonawcę faktury korygującej obniŜającej wartość wadliwej partii dostawy).
II. Tryb i zasady postępowania przy reklamacjach ilościowych:
1.

Reklamacje ilościowe (z tytułu utraty, ubytku masy opału), Zamawiający składa bezpośrednio u
Wykonawcy w terminie 21 dni liczonych od daty odbioru partii dostawy potwierdzonej w
dokumencie przewozowym w formie „Protokołu”.

2.

Przed przyjęciem partii dostawy Zamawiający ocenia stan faktyczny sposobu zabezpieczenia
partii dostawy (stan zamknięć, oznaki kradzieŜy, itp.), dokonuje sprawdzenia zgodności tego stanu
ze stanem ewidencyjnym w dokumencie przewozowym.

3.

Zamawiający moŜe przed odbiorem przesyłki dokonać kontrolnego, komisyjnego waŜenia
samochodów z udziałem przewoźnika, na wadze samochodowej wskazanej przez
Zamawiającego. Koszty związane z waŜeniem kontrolnym ponosi Zamawiający, jeŜeli waŜenie
potwierdzi zgodność stanu faktycznego z ewidencyjnym, natomiast Wykonawca, jeŜeli waŜenie to
potwierdzi niekorzystną dla Zamawiającego róŜnicę wagową.

4.

Wykonawca ma prawo Ŝądać okazania (przesłania) kopii dokumentów legalizacyjnych wag, na
których będą wykonywane waŜenia kontrolne.

5.

W przypadku uznania zgłoszonych roszczeń ilościowych (uznana róŜnica), Wykonawca wystawi
stosowną fakturę korygującą, zgodnie z § 8 ust. 4.

6.

Zgłoszenie reklamacji ilościowej nie zmienia terminu płatności faktury (pierwotnej) dotyczącej
reklamowanej dostawy, jednakŜe Zamawiający zapłaci za ilość faktycznie odebraną, potwierdzoną
„Protokołem przyjęcia”. Pozostała kwota zostanie uregulowana w zaleŜności od wyniku
postępowania reklamacyjnego, po jego zakończeniu.
§8
WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, opłacone będzie według wartości uzgodnionej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionej w § 2 umowy.

2.

Dostawa objęta niniejszą umową będzie opłacana według wartości partii dostawy odebranej przez
Zamawiającego, potwierdzonej protokołem przyjęcia i dokumentem PZ.

3.

Suma wartości poszczególnych partii dostaw wchodzących w skład „Planu dostaw” nie moŜe
przekroczyć wartości umownej z § 2.

4.

Fakturowaniu przez Wykonawcę podlegać będzie cała nadana do Zamawiającego partia dostawy.
W przypadku zaistnienia ubytków ilościowych, na które Zamawiający złoŜy stosowną reklamację
ilościową zgodnie z § 7 umowy, Zamawiający opłaci fakturę do wartości wynikającej z
przemnoŜenia faktycznie przyjętej przez Zamawiającego ceny umownej i ilości dostawy
potwierdzonej „Protokołem przyjęcia” (np. druk GM-32) i dokumentem „Pz”. Na pozostałą wartość
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wykonawca wystawi i prześle Zamawiającemu
fakturę korygującą.

5.

Warunkiem zapłaty za dostarczoną partię dostawy jest otrzymanie przez Zamawiającego od
Wykonawcy następujących dokumentów:
a) oryginału sporządzonej przez Wykonawcę faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami;
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b) oryginału certyfikatu (świadectwa) jakości, dotyczącego danej partii dostawy bądź jego kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę czytelnym podpisem i wskazaniem
pełnionej funkcji;
c) oryginału dokumentu przewozowego - potwierdzającego odbiór ilości partii dostawy przez
Zamawiającego, bądź jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
czytelnym podpisem
Faktury powinny spełniać warunki określone w stosownych przepisach, a ponadto zawierać:

6.



nazwę producenta,



nazwę Odbiorcy wojskowego,



rodzaj opału o parametrach Qir, Ar, Str, Wtr,



termin płatności faktury zgodnie z umową,



dane identyfikujące środki transportu Wykonawcy w dokumencie przewozowym.

Dokumenty, o których mowa w ust. 5 dotyczące kaŜdej dostawy muszą być dostarczone do
siedziby Zamawiającego do 10 dni od daty tej dostawy.
§9
SPOSÓB ZAPŁATY

1.

Zapłata za dostarczoną partię dostawy opału nastąpi w formie polecenia przelewu do 30 dni od
daty otrzymania dokumentów przez Zamawiającego, o których mowa w § 8 ust. 5.

2.

Brak któregokolwiek z dokumentów określonych w § 8 ust. 5 lub jego błędne wypełnienie
spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. W takim przypadku termin
płatności określony w ust. 1 liczy się od dnia dostarczenia wszystkich prawidłowo wypełnionych
dokumentów określonych w § 8 ust. 5.

3.

Termin zapłaty uwaŜa się za zachowany, jeŜeli obciąŜenie rachunku Zamawiającego nastąpi
najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
§ 10
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych wyłącznie od
Wykonawcy kwotę równą 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
2. W przypadku opóźnienia terminu wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za kaŜdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych wyłącznie
od Zamawiającego kwotę równą 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt. 1 i 2 Zamawiający wystawi notę
obciąŜającą Wykonawcę. PowyŜsza nota stanowi podstawę regulowania naleŜności z tytułu kar
umownych.
5. W przypadku dostarczenia wadliwej partii dostawy przez Wykonawcę tzn. o parametrach
niezgodnych z § 1 umowy lub potwierdzonych ostatecznym orzeczeniem, o którym mowa w § 7
pkt I ppkt 9 lub uznaniu reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar
umownych w wysokości 0,1% w odniesieniu do wadliwej partii dostawy, liczonych jako iloczyn
dostarczonych ilości i ceny jednostkowej brutto partii dostawy o wymaganych parametrach.
6. JeŜeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej
szkody, to strona która poniosła szkodę moŜe dochodzić odszkodowania uzupełniającego,
dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym
związkiem z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez
stronę drugą.
7. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pienięŜnych oraz
uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za
niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających
z umowy.
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8. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy,
w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z Ŝądaniem zapłaty. W przypadku
nieterminowego opłacenia kary umownej Zamawiający w trybie natychmiastowym potrąci naleŜność
z tytułu zastosowania kary z dowolnej naleŜności Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę na
piśmie.
9. Wykonawca w przypadku zwłoki w zapłacie kary przez Zamawiającego będzie dochodzić zapłaty
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowień umowy oraz niedotrzymywania
terminów jej wykonania, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy
i naliczenie kar umownych przewidzianych w § 10 umowy.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy, na warunkach
określonych w art. 145 pkt 2 przywołanej ustawy.
3. Odstąpienie musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.
§ 12
PODDOSTAWCY I KOOPERANCI
1. Za wszelkie działania i zaniechania poddostawców, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne.
Wykonawca ponosi równieŜ całkowitą odpowiedzialność za dotrzymanie przez nich przewidzianych
umową terminów.
2. Wykonawca nie moŜe zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu,
Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego
kooperantów.
§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

2.
3.

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wynosi 5% wartości brutto umowy na poszczególne
lata i jest płatne w następujący sposób:
- w 2015 r. - …………..zł., w terminie podpisania umowy;
- w 2016 r. - …………..zł., w terminie do 31.01.2016 r.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonaniu umowy, o ile nie zaistnieją przesłanki wynikające z § 10 i 11 niniejszej umowy.
W przypadku przedłuŜenia terminu zakończenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania przedłuŜenia terminu waŜności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej o analogiczny okres, o który został przedłuŜony termin
zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
§ 14
INNE POSTANOWIENIA

1. Strony ustalają, Ŝe:
a) przy doręczeniu przesyłek listami poleconymi, jako równoznaczne z doręczeniem traktowane
jest pismo dwukrotnie awizowane nieodebrane, wysłane na adres Wykonawcy. W przypadku
niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie nazwy firmy lub adresu, pismo zwrócone przez
pocztę do Zamawiającego pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia,
b) nie dopuszcza się korespondencji w formie przesyłek listowych zwykłych,
c) za dni robocze uwaŜa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.
2. Czynności naleŜące do Zamawiającego:
a) odebranie partii dostawy identyfikowanej dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 10,
b) niezwłoczne zawiadomienie Wykonawcy o miejscu, terminie i ilości odebranej partii dostawy,
przesyłając faksem potwierdzoną kopię dokumentu przewozowego,
c) ponoszenie wszelkich dodatkowych opłat po dokonaniu czynności, o których mowa w § 5
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ust. 11,
d) komisyjne sporządzenie i podpisanie przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego
„Protokołu przyjęcia” (np. druk MON-Gm32), opatrzonego pieczęcią urzędową i
zatwierdzonego przez Kierownika jednostki odbierającej, który musi być sporządzony zgodnie
z § 5 ust. 9,
e) sporządzenie „Protokołu”, o którym mowa w § 7 pkt II ppkt 1 w przypadku odbioru partii
dostawy, w której nastąpiła utrata, ubytek lub uszkodzenie na trasie przewozu,
f) przesłanie oryginału „Protokołu reklamacyjnego” do Wykonawcy w przypadku stwierdzenia złej
jakości partii dostawy. W tym przypadku zobowiązany jest postępować zgodnie z
postanowieniami § 7 pkt I.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.
907 z późn. zm.),
b) Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje moŜliwość wprowadzenia zmian do
treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, jeŜeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
w zakresie następującym:
a) Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dokonywania przesunięć w realizacji poszczególnych
partii dostaw bez konieczności aneksowania umowy;
b) zmiany, o których mowa w pkt a) wymagają formy pisemnej w postaci zawiadomienia co
najmniej 5 dni przed planowanym terminem dostawy;
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wnoszenia zmian w trakcie trwania umowy
dotyczących wielkości dostaw poprzez ich zmniejszenie lub rezygnację z powodu zmian
restrukturyzacyjnych jednostek wojskowych, modernizację urządzeń i systemów
ciepłowniczych, podłączenia do msc, itp.);
d) w przypadku konieczności zwiększenia ilości dostaw (nie ujętych w planie dostaw) na skutek
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć, zrealizowane zostaną one na podstawie
odrębnego zlecenia.
5. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu osoby upowaŜnionej do
jej otrzymania.
6. W sytuacjach spornych, Wykonawca zobowiązuje się do osobistego stawiennictwa w siedzibie
Jednostki Wojskowej 4620 (12 WOG), ul. Okólna 37, Toruń na pisemne wezwanie
Zamawiającego.
7. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
8. Wszystkie przywołane w umowie załączniki stanowią jej integralną część.
9. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym dla kaŜdej ze stron.
10. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Zał. nr 1 - „Plan dostaw”.
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Numer referencyjny – P/53/IW/15

Załącznik nr 1 do umowy nr …………/2015

Plan dostaw opału stałego od 01.10.2015 r. do 31.10.2015 r.
Sortyment

Rodzaj
transportu

Wielkość
jednorazowych
dostaw

Telefon
kontaktowy

samochodowy

do 200 ton

261433631
261433853

Ilość ton /ogółem/
1000
Miał węglowy

Plan dostaw opału stałego od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r.
Sortyment

Rodzaj
transportu

Wielkość
jednorazowych
dostaw

Telefon
kontaktowy

samochodowy

do 200 ton

261433631
261433853

Ilość ton /ogółem/
1000
Miał węglowy
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

……………………………
(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie
My/Ja, niŜej podpisani/y
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
reprezentując firmę:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam/y, iŜ Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
a w tym:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.........................................
(miejscowość i data)

........................................
.........................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

.
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Numer referencyjny – P/53/IW/15

Załącznik Nr 4 do SIWZ

……………………………
(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie
My/Ja, niŜej podpisani/y
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
reprezentując firmę:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam/y, iŜ Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

.........................................
(miejscowość i data)

.........................................
.........................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert lub wykonywanych,
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
Nazwa i adres
Zamawiającego/Odbiorcy,
Data wykonania
Lp.
na rzecz którego wykonano
(obowiązywania umowy)
dostawę
Dostawa węgla kamiennego - dla celów energetycznych typ 31.1 do 32.2 gat. I o wymaganiach wg
PN-82/G-97001-3 w sortymencie MIAŁ II A w klasie 22-18-06 i parametrach: wartość opałowa: od
22 000 kJ/kg; zawartość popiołu: do 18%; zawartość wilgoci całkowitej: do 15%; zawartość siarki:
do 0,6%; parametr spiekalności: RI do 40.
Przedmiot i wartość
zamówienia

Uwaga:
1. Zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale VIII pkt 1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie doświadczenia w dostawach
paliw stałych świadczonych na rzecz jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej
niŜ 250 000,00 zł.
2. Do wykazu naleŜy załączyć dowody potwierdzające, Ŝe wskazane w wykazie główne dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie (w tym usługa potwierdzająca spełnienie warunku
udziału w postępowaniu).
3. W przypadku, gdy podmiotem, na rzecz którego została wykonana dostawa wymieniona
w wykazie, jest Zamawiający (tj. JW 4620 w Toruniu), Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów potwierdzających naleŜyte wykonanie dostawy.

..................................
miejscowość

.....................
data

........................................………….........................
Podpis (podpisy) osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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