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Rozdzial 1

' PosTANowIEMA OGÓL|łE

. 1. Zamawiający:

1.1 ZESPÓL sZKÓŁ centrum Kształcenia Rolniczego
im- Bolesława Chrobrego
w chrobrzu
ul. Palkowa 1 1

28-425 Chroberz
Tel41 3564003 fa{ 41 3564024
e-mail: sęklętariat@zsrchroberz.pl

www,zsrchroberz,pl

1,2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publiczrego prowadzone jest w tYbie prżetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 slyczńa20o4 t. Prawo zamówień publiczlych
( Dz.U z 2018 r poz.1986 z póżn. zm. ) oraz aktów wykonawczych rłydanych najej podstawie.

1.3 Wańość zamówięnia jęst mniej§za od kwoty okeślonej w przepisach rłydanych na podstawie
ań, 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do
Iobót budolvlanych.

I.4 Uż:Jte w niniejszej Specfiłacji Istotnych WaruŃów Zamówieńa (otaz w zŃącnikach)
termin; mają następujące z,]aczenie:
a) ,,ustawa" - ustawa z dnia 29 styczrria 2004 r, Prawo zamówień publicznych

(Dz.U z 201,8 l poz.I986 z późn. zrn. )
b),,SIWZ" - niniejsza Specylikacja Istotnych Warunków ZamóWienic,
c) ,,zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 3

niniej szej SIWZ,
d) ,,poĘpowanie|' - poĘpolvanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy

niniejsza SIWZ,
e) ,,Zamawiający" - Zespół Szkół Centrum Kształcęnia Rolniczęgo w Chrobrzu

1.5 Wykonawca powinien doldadnie zapontać slę z niniejszą SIWZ i z)ożyć ofeńę zgodnie z jej
wymagarriami.

Rozdział 2

TRYB UDZIELEMA ZAMÓWIEMA

2,1 Postępowarrie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o sżacuŃowęj wańości
zamówienia poniżej kwoly okeślonej w przepisach wydanych na podstawie afi. 11 ust.8, ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 t poz_I986 z póżn. zm. )
Rozdział 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

J,l, PrzedmioIęm zamowienia jest:

Zakup i dostawa węgla ekogrośzek workowany w ilości 150 t. do kotłowni ZSCKR
w chrobrzu na §ezo l gnewczy 2020 - 2n2t

Wegiel ekogroszek wotkowaąv - 150 L
Węgiel kamienny enelgetyczny typu 31,2 - płorrrienrry niespiekający.
- Wańość opałowa powyżęj 24 000 kJ,Ąg
- grantrlacja 5-25 mm
- zawańość popiołu mniej niż 10%
- spiekalność (RI) mniej niż 15%
- żawartość siarki poniżej l%
- wilgotność mniej niż l0%
- temperaturą §tapiania popiofu nrniej niż1150 stopni c
- zawaftość części lotnych 30-40 %



3,2, Zamówiony węgiel dostalczony będzie w workach po 20 lub 25 kg. każdy, ułożonych na
paletąch i zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem lub rozslpaniem,
Maksymalny ciężar jednej palety 1000 kg netto. Wymiary palety 80 x 120 cm.

3.3. Dostalczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną róźnych łpów
i soltymentów orM nie możę Ząwięrać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i
pyłów flotacyjnych.

Rozdzial 4
TERML\ \łł,Ko\ANl Ą PRzEDM]oTl ZAMÓ\łlE\lĄ,

do 14 sierpnia 2020 r,

Rozdział 5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzięlęnie zamórvienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
5.1 nie podlegają wykluczeniu na podsta\łie ań. 24 u§t 1 pkt 12-23 oftz art.24 ust.5 pkt. 1-8,

u§tawy Prawo zamówień publicznych.
5.2 spełniają następujące warunti okeślon€ w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zarnóńęń

pubiicznych dotyczącę;
5.2.1. kompetencji lub trprawnień do prowadzenia okeślonej działalności żawodowej:

Zamawiający nie stawia walunku w ww. zakesie - (oświadczęnię Zał. 2)
5,2.ż, sytuacji ekonomicznej lub fi nansorłej:

Zamawiający nie stawia warruku w w,w. zakesie - (oświadczenie Zał. 2)
5.2.]. zdolnosci technicznej lub zarłodowej,

Zamawiający nie stawia warrrnku w w,w. zakesie - (oświadczenie Zał. 2)

ocena spełnienia w warunków - Ąa zasadzie spełnia./nie spełnia _ dokonana zostanie
w oparciu o oświadczenia Złożone \łTaz z ofęrtami oraz oświadczenia i dokumenty złożonę
zgodnie ż art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

5.3, Zamawiający może, na ka]źdym ętapie postępowania, nznń, że wykonawca nie posiada
\łymaganych zdolności, jezeli zaangdżowanię zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykorrawcy możę mieć negatFłny \łpływ na
realizacj ę zamówienia,

5,4. Wykonawca może w celu potwierdz€nia spełniania waruŃów udziału w postępowaniu,
o których mowa w pL1 5.2 SIWZ, w Sto§ownych s}tuacjach oraz w odnięsięniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polęgać na zdolnościach techrricznych lub zawodorłych lub s},tuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, nieuależnie od chaxakleru pravmego łączących
go Z dm stosuŃów prawnych.

5.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,§to§ołna syhracja", o której mowa w pln 5.4 SIWZ
wystąpi wyłącmie w przypadku kiedy:

5.5.i Wykonawca, który polega na zdolnościacl,t lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającenu, źe realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności pżędstawiając zobowiąanię tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.5.2 Zffilańający oceni, czy udostępniane wykonawcy pżez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sl.tLracja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazarię pżez
wykonalvcę spełniania waruŃów udziału w postępowaniu ora.z zbada, czy nie zachodzą wobec
tęgo podmiofu podstały wykluczenia, o lrtórych mowa w alt, 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust, 5
ustalvy

5,5.3 w odrriesieniu do waruntów dotyczącyclr wyk§żtałcenia, kwalifikacji zawodorłych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach inrrych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usfugi, do realizacji których te zdolności są wylagarre.

5.5,4 z zobońęaŃa lub innych dokrtrnęntów potwierdżających udostępnienie zasobów przez
innę podmioty musi bezspornie ijednozna-cznie wy,fkać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotit;



- sposób \łykoźystania Zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
Zamóv,denia;

- zakles i okes udzialu innego podmiolu pźy \łykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na żdolnościach którego łykoltawca polega w odniesieniu do warunLów udziału

w postępowaniu dotyczących wyk§żtałcęnia, kwalifitacji zawodowych lub doświadczęnia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolrrości dotyczą.

5.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzięIęnie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do repręzęntowania ich w postępowaniu o udzieienie
zamówienia albo rep.ezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publiczrrego. Pęłnomocnict."vo W fonię pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do ofefiy,

5,7. W pr4padku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, waruŃi
okrcślone w pkt. 5.2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy
wykonawcy łącz,ńe.

5.8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

5,8.1którzy nie wykazali, spełnialia warunków udziału w postępowaniu, o lrtórych mowa w pkt5,2
5,8.2 któźy nie wykżą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki okeślone w ań. 24 ust. I pk Iż-23

ustawy
5,8.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w ań, 24 ust. 5 ustawy tj.

l) w stosuŃu do którego otwarto 1ikwidację, w zatwierdzoq,m przez sąd uldadzie W postępowaniu
IestlŃturyzacyjn}m jest prże\łidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątl-u W trybie an. 332 ust. l ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Plawo restnkturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłośó ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł uldad zatwierdzony plawomocnym
postanolvieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chybaiLe sąd zatzątlziłllkwidacjęjego majątku w trybie art, 366 u§t. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz, U. z 2015 r. poz.233, zpóźn. zm.);

2) który w sposób zawiniony powaźnie naruszył obowiązki zawodolvę, co podważajego uczciwość,
w szczególności gdy lłykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącęgo niedbalstwa nię
rłykonał lub nienaieżycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;

3) jeżęli wykonawca lub osoby, o których rnowa w an. 24. u§t. 1 plrt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają W lelacjach okeślonych w alt. 17 u§t. 1 pk1 2-4 z:
a) zamawiaj ąclnr,
b) osobami uplawnionymi do repręzęntowania zama\łiającego,
c) człoŃami komisji przętalgowej,
d) osobami, którę zlożyły oświadczenie, o któIym mowa w art. 17 ust. 2a

- cl,tyba żę jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronię zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z plzycżyn leźących po jęgo stronie, nie wykonał albo nienalezycie wykonał w istotnym
stopniu Wcześniejszą unowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawańą z
zamawiającl.m, o którym mowa w ąrt. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doplowadziło do rozrłiązada umowy
lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczrrą, którego prawomocnie skazano za wykoczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jezeli za jego popełnienie wl.rrrierzono karę
alęsźu, ograniczenia wolności lub karę gr4vmy nie niżsą niż 3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego człoŃa jego organu zarządzającego ltlb nńzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandltówej lub
komandl.towo-akcyjnęj lub prokuręnta prawomocnie skMano za wykroczenie, o którym mowa w
pkt 5;



7) wobęc którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracyj prawa ochtony środowiska lub przepisów o
zabezpleczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą ńż 3DOD

ułotych;

8) L:tóry naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczle lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie Wykazać za pomocą stoso,Wnych środków
dowodowych, z Wyjątkiem przypadku, o którym mowa w afi.24 ust, 1 pln 15, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne rłraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wi€ące polozumienie w sprawie
spłaty tych należności.

5,9. Jeźeli zamańający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt. 5, wskazuje
podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warurrków
zamówienia lub w zapro,zeniu do negocjacji.

5.l0, W1lluczenie wl konarłcy następuję:

l) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o któręj
mowa w tych pźepisach została skazana za przestępstwo wymienione w a.t,24 ust, 1 pkt 13 lit,
a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wl,roku potwięIdzającęgo zaistnienię
jednej z podstaw wykluczenią chyba że W tym wyroku Został określony inny okes
wykluczenia;

2) w prz}?adkach, o których mowa:
ą) \ł alt, 24.usl 1 pkt 13 1i1. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana Za przestępstwo wl,rnienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w afi. 24. u§t. 1 pld 15,
c) w ań. 24.ust. 5 pIft 5-7

- jeżeli nie upłlnręĘ 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwięrdzającego zaistrrienie jednej z podstalv wykluczenla, chyba że w lym wyroku Został
okieś]oły inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wyklucżenia stała się ostatęczną;

3) w przypadkach, o których mowa w ań. 24.ust, l pkt 18 i 20 lub axt. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie
upbnęły 3 lata od dnia żaistnienia zdarzęnia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o któl),rn mowa w alt, 24, ust, 1 pkt 21, jeżeli nie upłyĘ okres, najaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o Zamówienia publiczne;

5) W pżypadku, o którym mowa w art.24. nst. I pkt ż2, jeżeli nie upłynął okes obowiązywarria
zŃazu ubiegania się o zamóWienia publicz}ę.

5.11. Wykonawcą który podlega wyklucżeniu na podslawie ań.24, ust. 1pkt 13 i14 otaz |6-20lń
u§t. 5, może pźedstawić dowody na to, żę podjęte przez ńego środki są wystarczające do
wykazania jego rzete]ności, w §zczęgólności udowodnić naprawienie szkody rłyrządzonej
przęstępstwem lub przestępstwem skalbowym, zadośćuc4mienie pieniężne za dożnaną
kzyrvdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące rłyjaśnienie stanu falnycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków techlicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiędnię dla zapobiegania dalszyl przestępst\łom
lub pzestępstwom skarbowyrr lub nieprawidłowęmu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżęli wobęc wykonalłcy, będącego podmiotem zbiorow}n,
orzeczono plawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz
nie upłynął okeślony w tym wy.oku okres obo\łiązywania tego Zakazu,

5.12. Wykonawca nie podlega ,vykluczęniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, nzna za wstarczające dowody przedstawione na podstawie
ust,8.

5,13, W przl,padkach, o których mowa w alt, 24. uśt. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykorrawcy,
zamawiający zape$.rria tęmu wykonawcy mozliwość udowodnienią że jego udział
w przygotowalriu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konhrrencji.
Zamawiający wskazuje w protokolę sposób zapewnienia koŃurencji.



Rozdział 6
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
6,i W celu potwieldzenia speŁriania waruŃów udziału w postępowaniu, okeślonych

w Rozdżiale 5 oraz rłykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy r^nszą ńozyć
wraz z ofefią następujące oświadczenia i dokumenĘ:

6.1.1 , aktualne na dzień składania ofeń oświadczenia w zakesie wskazan;łn w Załączniku Nr 2 i 3
do SIWZ. Informację zawalte w oświadczeniach będą stanowić \łstępne potwierdzenie, źe
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowaria oraz spełnia warw <i udziału w
postępowaniu. oświadczenia te \łykonawca składa zgodnie zę wzotęm stanowiącym
Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ.

6.1.2. W prz}padku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,
o który,rn mowa w pkt 6.1.1 składa kżdy z rłykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakesie, w którym kaźdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunłów udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1.3, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zatresie w jakim powofuje się
na ich zasoby, warunków udziafu w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o któĄ/ch mowa w pkt 6.1.1,

6.1,4. żobowiązanie podmiotu bzeciego,
podmiofu tzeciego.

jeżęli wykonawca polęga na zasobach lub s}tuacji

6.2. Wyłonawca w termide 3 dni od dnia zafijęszazęńa na stronie intemetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustalły, jeś zobowiązany do przekazania zamawiającemu
oświadczenia o przyrrależności lub braku przyrależności do tej samej gnrpy kapitałowej,
o lśóIej mowa w afi. 24 u§t. 1 pkt 23 u§tawy. Wmz zę Złoż€niem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, źe powiązania z imym wykonawcą nię prowadzą do zakłócenia
konłurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienią.

WZór oświadcżenia §tanowi załącznik Nr 4 do SIWZ,

6.3, Dokumentv składane na wezwalie zamawiaiacego. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego ofefia zostńa najwżej oceniona, do
ńoż,enid w wyznaczonym! nie kótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dziei ńożenia,
następuj ących oświadczeń lub dokunentów:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika ruzędu skarbowego potwierdzającego, że \łykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, Wy§tawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed
upb.wem teminu składania ofelt, lub innego dokunęntu potwiedzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkovl,rn w sprawie spłat tych nalężności
wmz z ęwęntualn}mi odsetkami lub grzJl,mami, w szczególności uzyskał przewidziane
p.awem Zwolnienie, odloczenie lub rozłożęnię na Iaty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpięczenia Społecznego albo innego dokumęntu
pot\łierdzającęgo, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub Zdlowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące pźed upływem terminu
składania ofeń, lub innego dokumęntu potwięrdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
Z Właściwym organem w sprawię spłat tych należności WTaz z ewęntualn}łrri odsetkami lub
$Z}ał!ami, w szczególności tzyskał przewidziane pnwem Zwolnięnię, odroczeaie lub
rozłożenię na raĘ zaległych płatności lub \łstrzymąrrię w całości wykonania decyzji
właściwego olganu;



c) odpistl ż właściwego ręjestru lub
o działa]rrości gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisrr do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie afi, 24 ust. 5 pkt 1

usta$ry;

d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, \ł celu wykazania biaku istrrienia wobec nich
podsta\ł wykluczenia oru spęłnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby, waruŃów udziału w postępowaniu - jeżeli łykonawca polega na żasobach podmiotu
trzeciego o których mowa w pkt. 6.3 lił a-c SIWZ

6.4. JeZęIi łykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza ter},torium Rzecz}pospolitej
Polskiej, zamiast dokumęntóW, o których mowa w pkt 6.3 a-c SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w któqłn ma siedzibę 1ń miejsce zamieszkania,
potwierdu aj ące odpowiędnio, że:

a) de za]ęga z opłacanierrr podatków, opłat, składeL na ubezpieczenię społęcmę lub zdrowotnę
albo żę zawalł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych nalężności wTaz
z ewentua]nymi odsetkami lub grzl.wnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożęnie na laty Zaległych płatności lub wstrz}łnanię w całości
wykonania decyzji właściwego orgatlu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem teminu składania ofert,

b) nie otwafio jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed up§-wem teminu składania ofeń

Jeżeli w kraju mięjsca zamieszkania osoby lub w kaju, w któĄ,m wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkanią nie wydaje się dokumentów, o których mowa \ł pl(t 6.4 zastępuje sięje
dokumentem zawierającym odpowiędnio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezęntacji, ]ub oświadczęnie osoby, której dokument miał
d,otyęzyć, ńożonę przed notariuszem 1ń przed organem sądowym, administraclnym albo
organem samorządrr zawodowego lub gospodarczego właściwlłrr ze wzgJędl la siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce Zamieszkania tęj o§oby. Tęrminy okręślonę w
pkt 6.4 stosuję się,

6.5, Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 6.1 SIWZ, oświadczeń lub
dokumentóW potwierdzających okoliczności, o których mowa ]ł afi. 25 ust. 1 ustawy, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumęnty są niekonpletne, zawierają błędy lub budzą wskazanę przez zamawiającego
wątp]iwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień W terminię przez siebie wskazanym, chyba źe mimo ich ńożęnia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień ofeńa rłykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unie\łażnienie postępowania.

6.6. Jężeli wykona,wca lie złoży wynaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocniclła, zamawiający wezwie do ich złożęnia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich ńożęńa ofefia wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
rrrrieważnienie postępowania.

6.7. W przlpadku wykonawców w§pólnie ubiegających się o udzieienię zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotóĘ na zasobach których wykonawca polega na zasadach
okęślonych w art, 22a ustawy lub kopie dokumentów dotycżących odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotów, mogą być poświadczale za Zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te
podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego-
odpowiednio, w zakresie dokumenlów, którę kżdego Z nich dotyczą,

6,8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub s}.tuacji poiega wykonawca na zasadach okeślonych w
ań.22a ustawy składanę są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczęnia składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośó z oryginałem. Zobowiąlańe,
o któqłn mowa w pkt 6.I.I i 6.I.4 ndleży złożyć w fomie oryginału,



6.9, Dokumenly sporządzonę w języku obc},rn muszą być ńożone \^raz z tłumaczeniami na język
polski.

6.10. W prą,padku wskazałia przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w Rozdzialę V SIWZ w formie elektronicznej pod okeślonymi adresami
intąneto\ł}łni ogólnodostępnych i beżpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczęnia lub dokumenĘ. Jeżeli oświadczenia i
dokur[enty, o Llórych mowa w zdaniu pierwszym są spożądzone
w języku obclm $ykona,Wca zobowiąZany jest do pźedstawienia ich thmaczenia na język
polski.

6,11, llekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuję lłymóg podpisl.wania
dol-umentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem,
nalęży pfzęz to lozumieć źę oświadczenia i dokumenty te powinny być opatzonę podpisęm
(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do rępręzęntowania
wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sltuacji, lrlórego wykonawca polegą zgodnie
z zasadami rępręzęntacji wskazanymi we właścirłym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub s},tuacji, którego wykonawca polega na
podstawię pełnomocnictwa.

6.12. Podpisy wykonawcy na oświadczęniach i dokumentach muszą być złożonę w §posób
pozrłalający zidenryftłować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

6.13. W przJpadlru potwierdzania dokumentów Za zgoó]ość z oryginałem, na dokumentach tych
muszą się znalęźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 6.7, 6.11 i 6.12
oraz klalztia ,,za zgodność z oryginałem", W przypadku dokunentóW Wie]ostronicowych, nalęży
poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumęntu, ewentualnie poświadczenie
możę znalęźć się najednej ze §tron \łTaz z irrformacją o liczbie poświadczanych stron.

6.14. Pęłnomocnictwo, o któr;,rn mowa w pkt 6.1l w formie oryginału lub kopii potwierdzolej za
zgodność z oryginałem przeu notadu§za nalęży dołączyć do ofefiy.

6,l5, Dokumentv wr mienione w rozdziale 6 moea bvć dolaczone do oferh.

Rozdzial 7
INFORMACJE O §POSOBIE POROZUMIEWANrA SIE ZAMAW]AJACEGO
ZWYKONAWCAMI

7.1. Postępowanię jest plowadzone w języku polskim.

7.2. W postępowaniu o udzielęnię zanówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
infotmacje (zwane dalej ,,korespondencją") zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie 1ub
za pomocą faksu lub drogą elektroniczl,Ią.

7.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekaatją ko.espondencję za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, każda że stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakljej otrz}mania,

7,4. W przypadku braku pot\łieldzenia otzlrrrania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający
domrriema, że korespondencja wysłana przez zamańającego na numęt laksu lub adres email,
podany przez vykonawcę, została mu doręczona w sposób umoZliwiający zapoznanie §ię z jej
treścią.

7.5. Korespondencję związarrą z niniej szlłrr postępowariem należy kiercwać na adres:

Zespoł Szkół Centrum Kształcęnia Rolniczego
im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu
ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz

7,6. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:
Barbara Grzybczak tel. 41 356_40-03 lub 5l5 594 260 w godz. 8:00 do 15:00
IGżysźof Najberek tel. 41 356-40_03 lub 500 850 916 w godz, 8:00 do 15:00



Rozdział 8
INT,ORMACJA DOTYCZACA WADIUM

8,1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł
(słownieI pięć ty§ięcy ztotych).

8.2. Wadium może być \łniesione wjednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,

b) poręczeniach baŃowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
ked}towej, z tym, że poręczenie kasyjest Zawsze polęczeniem pieniężn)łn,

c) gwararrcjach baŃowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 li§topada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U . z 2014 t., poz. 1146).

8.3, Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić prżęlewęm na na§tępujący ruchunek
baŃowy zamawiającego:

NBP o/o Kielce 28 1010 1238 0860 5913 9120 0000

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanię
przelewu,

8.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzrra wadium, które majdżie się
na rachunku bałkowym zamawiającego przed upĘwem terminu składania ofert,

8.5. W przypadku wnoszęnia wadium w formie gwarancji banłowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającęgo, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zańelać
nąstępujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenla gwalancji (żamąwiającego),
gwaranta Oanku lub instytuaji ubęzpięczeniowej udzielających gwararrcji) oraz wskazanie
ich siędżb,

b) kwotę głarancji,

c) termin wahości glłarancji w formule:,,od dnia..,..,..,..,. - do dnia

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierw§ze ądanie
zamawiającego w s}tuacjach określonych w alt, 46 ust. 4a oIaz axt.46 ust. 5 ustawy
z dniazg styczńa2004 r. Prawo zamówień publicznych,

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwalancji klauzuli dotyczącej
po$ednictwa podmiotóW trzecich .

8,6. W przypadku wnoszenia wadium w formie ifurej niż pieniężna, zamawiający wymaga
złożęDia wraŻ z ofeftą oryginafu dokumentu \ładialnęgo (gwarancji lub poręczenia).

8.7, Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okles żWiązania ofertą, począwszy od dnia,
w którym upł}wa termin składania ofelt.

Rozdzial 9
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

9,1 Wykonawcajest zwiąZa_ny ofefią przeż okęs 30 dni od terminu składania ofert.
9,2 Bieg terminu zwięaria ofefią rczpo)zyna się wraz z trpłpłem tęrminu składania ofęń.
9.3 Wykonawca samodzielnię lub na wniosęk zamawiającego możę pźedłużyó termin związania

ofeĘ, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni pżed upływęm tęrminu
związania ofefią zw!ócić się do wykona\rców o w}Tażenie zgody na przedłuźenie tego tęrminu o
oznaczony okes, nie dhrzszy jednŃ niż o 60 dni. Przedłuzenie terminu związania ofeĘ jęst
dopuszczalnę tylko z jednoczesnym przedłużeniem okręsu waźności wadium albo, jeśli nie jest
to możliwe, z wni€sieniem nowego wadium na pżedłużony okies związania ofertą,



Rozdzial l0
OPI§ SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

10.1 Wykonawca może złożyć jedną ofe.tę. Złożenie więcęj niż jędnęj oferty spolłoduje odlzucenie
wszy§tkich ofeń Złożonych przez wykonawcę,

10.2 Zamawiający nie dopuszcza możiwości złożenia ofęrty waliantowęj.
10.3 oferta musi być sporządzona z zachowaniem fomy pisemnej pod rygoręm niewżności,
10.4 Treść oferty musi być zgodna z teścią SIWZ.
I0.5 Oferta (vraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób c4,telny.
10,6 Wsżelkie zmiany naniesione przeż wykonawcę w treści ofety po jej spo.ządzeniu muszą

blc paraforł ane przez wlkonarłcę,
10.7 oferta musi być podpisąna przęz wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę,

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi \łe właściwyn rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnioną do replęzentowania wykotlawcy.

i0,8 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofęrtę (Ieprezentująca \łykonawcę lŃ wykonawców
lvystępujących wspólnie) działa na podstawie pęłnomocnictwa, pełnomocnictwo to w fomie
oryginafu lub kopii poświadczonej za zgodność Z oryginałem pżęZ notadusza musi zostać
dołączonę do ofęrty.

l0.9 Ofeta wraz z zńączńkarń musi być sporządzona w języku polskim. Kazdy dokument
sldadający się na ofeĘ Ilb ńożony wrazz ofertą sporządzony wjęzyku innym niż polski musi
być zr)żoĄy w@z z tłl]riaczeniem na j ęzyk polski.

1 0. 1 0 Wykonawca ponosi wszelkie ko§ży zwlązarle z pżygołowaniem i żłożęni€m ofeńy,
10.11 Zalęca się, aby st.ony ofefiy były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
I0.I2 Zaleęa się, aby kazda strona oferty zawieĄąca jakąkolwiek treść była podpisana lub

parafowana przezwykonawcę.
10,13 W przypadku, gdy infomacje zawańe \ł ofęrcie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

\ł, .ozumieniu przępisów usta\ły o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
\łTkonawca zastlzega, że nie mogą być udostępniane inrrym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczonę ptżez rłykonawcę klauzulą ,,lnformacje stanowiącę tajęmnicę
pźedsiębiorstwa w rozumieniu afi. 1 1 ust, 4 ustawy Z dnia 16 kwietnia 1993 r, o z\ła]czaniu
nieuczciwej koŃurencji".
Wykonawca nie później niż w teminie składania ofeń musi wykazać, żę zastzężone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębio§twa, w szczęgólności okeślając, w jaki sposób
zostały spełnione przesłanki, o których mowa W aft. 1l pkt 4 ustawy z 16 kwietrria 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konłwencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanoń
okeślona informacja, jeZeli spełnia łącznie 3 waruŃi:

a) ma chalakter tęchniczny, technologiczny, olganizacyjny pźedsiębiorstwa lub jest to irma
informacja mająca wartość gospodarczą,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosuŃu do niej niezbędne działania w celu Zachowania poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwalę spięte
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części ofeńy, Wykonawca nie możę zastzec informacji, o
których mowa W alt, 86 ust, 4 ustawy.

10.14 Na Dotrzeby ocenY ofert ofertą musi za\łieraći
a) Formularz ofertołJ, sporządzony i wypełniony wedlug wzoru starrowiącego Załącznik

Nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ wedfug wzoru §tanowiącęgo

Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ,
c) pełnofiocnictwo do rcpłezentovdnia wkonawcy (wykonawców występujących

w§pólnie), o ile ofeltę składa pełnomocnik,
d) zobowiqzanie podhriotu tĘeciego, - jeżęli wykonawca polega na zasobach lub s}tuacji

podmiotu trzeciego. Ze zobol,łięalia lub imych dokumentów potwierdzających
udostępnienie zasobów przez inrre podmioty musi bezspomie i jednoznacznię
wynikać w szczęgólności: - zakes dosĘnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; -
sposób \łykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia; - zakęs i okes udziału iIrnego podmiotu przy wykon}-waniu zamówięnia



publicznego; - czy podmiot, na Zdolnościach Llórego wykonawca polęga w odnięsieniu
do waruŃów udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifrkacji
zawodowych lub doświadczenią zealizuje usfugi, których \łskazane zdolności dotyczą-

10.15 Ofeńę nalęży umieśció w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyó w sposób uniemożliwiający
zapoznaI\ię się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń pźed upł}avem teminu
otwarcia ofert,

10.16 Na kopercie/opakowaniu naleĄ umieścić następujące oznaczenia:

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy,
b) Zespół szkół centrum K§ztałcenia Rolniczego im. Bolesława chrobrego,

ul. Parkowa 11, 28-125 Chroberz
oFERTA: Zakup i dostawę węgla ekogro§zek workowany w ilości 150 ton

do kotło\łni ZSCKR rv Chrobrzu w sezonie glzewcrym 2020 -202r
,,Nię otwiąać przed dniem 22.06.2020 r. do godz. 9:00

W prąpadku braku tęj infomacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdałzenia
wyrikaj ące z tego braku np. prż}padkowe otwarcie oferly przed rłyznaczon}m terminem otwarcia a
w przlpadku przesłania jęj pocźą lub pocztą kurielską Zajej brŃ otw cia w trakcie sesji otwarcia
ofert,

Rozdział 11
MIEJSCE ORAZ TERltrN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1 1 , 1 Ofertę należy złożyć w §iedzibie zamawiającego tj , Zespól §zkóI Centrum Kśztałcenia
Rolniczego irn. Boleslawa Chrobrego, uI. Parkowa 11, 28-425 Chroberz (§ekretariat)
d,o dnia22 _ 06 -2O20 r. do godz.8]0
Ofelty zostaną otwańę w dniu 22-06-2020r. o godz.900, w siedzibie zamarłiającego

1 1.2 otwarcie ofert j est jawne. Wykonawcy mogą ucżestniczyć w sesj i otwarcia ofer1.

1 1.3 Niezwłocanie po otwarciu ofęIt zamawiający Zamieści na własnęj stronie intemetowej
www.zs.ckobeiz.Dl informacje dotycące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyó na sflnansowanię zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawcóW, którzy złożyli ofeńy w terminie;
3) ceny, teminu wykonania zamówięnia, i waruŃów platności Zawaltych

W ofeńach

1 1 .4 oferty złoźone po telaninie, o Llórym mowa w puŃcie 1 1 . 1 , zostaną niezwłocznie
zwTócone wykonawcom po upł}avie telminu do wniesienia odwołarria.

Rozdzial 12

12.1, Wykonawca poda celę ofefiy w Fomula]zu Ofeńo\łym sporżądzonym według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,

12.2. Cela powirrna być wyrażona do dwóch miejsc po przeciŃu i powima musi zawieraó
wszelkie koszty niezbędne do wykonania przędmiotu zamówienia w tym informację o:
- cenachjednostkowych netto, VAT i brufto z dostawą opału do magazynu Zamawiającego
- cenie łącznej netto, vAT i bnttto, któĘ stanowi sumaryczną wa]tość dostawy opału do
magazynu Zamawiającego

dnia 7 wrzęśnia 1991 r. o systęmie oświaty (Dz.IJ. z20o4 r,Nr 256, poz.2572, zpóźn. zm.)

Podlega zwolnieniu z ekcvzlJ



Podstqwa prawna:
. ań.31aart. 138rust, l u§tawy z 6.12.2008 r., o podatku ąkcyzow}łn @z.U. z20I8 t., poz.

1114 tęk§tjędn. z późn. zm.)
. art. 1 pkt 7, alt, 1 pkt 37 oraż ań. 13 ustawy z 20,07,2018 r. o zmianie ustawy o podatku

akcyżowym olaz ustawy - Prawo celne (Dz. U, z20I8l., poz. 1697'),

l2.3, Każdy z Wykonawców możę zaproponowaó tylko jedną cęnę i nie może jej zmienić.
12,4. Zaoferowana cerĘ dotyczy całego pżedrniofu zamówienia.

Rozdzial 13

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

13.1 Zanawiający dokona oceny ofęrt, którc Die Zostały odrzucone, na podstawie następujących
k}teriów ocęny ofet:

Lp. znżczeni€ knteriun
I Ccna 60.A
II Termin dostawy c.łości zamówićnia 10"/.

13,2, Zostanie wybrana ofefia, która przędstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostĄch
kĄłeriów ocęny ofert w oparciu o następujący algorytm:

o=c+Td. gdziel
O = suma puŃtów jaką Wykonawca uzyskał za wszystkie kryteria ocęny ofęrt
c = ilość puŃtów jaką Wykonawca uzyskał za krytedum cena
Td: ilość punL:tówjaką Wykonawca uzyskał za k}.terium termin dostawy

KĘ/terium I - C-cena
ć min

C:-,--------x60
C bad

C mill. cena bruno oleń) naj tańszej
C bad, - cena bruno olerry badalej

Krylerium ll - Td. - Tetmin dostaw),
PuŃty za k},terium Termin dostawy żostaną pżyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia
dotyczącego Termin dostasT całości żamówienia zawaTtego W fomulaxzu ofelty. Komisja dokona
ocęny poszczególnych ofeń 1v k),terium Termin dosta\ły stosując pońższe zasńy.

. Termin dostawy całości zamówienia max 40 pkt pźy czym

- do 31 lipca 2020 r. -40pkt
- do 14 §ierpnia 2020 r. -20pkt

Za wcześniejszy termin dostawy lłTkonawca nie otźyma większej liczby punktów
w powyżSz}Tn kr},terium,



Rozdział 14
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLlcZNEGo:

14.1 Niezwłocznie po wyborzę najkorzystniejszej
wykonawców, którzy złoźyli ofe.ly o:

1) wyborze najkorzy§tnięjszęj oferry, podając nazwę (fimę), siedzibę i adres wykonawcy, klórego
ofęr1ę wybrano omz u2§adnięnię jej wyboru, a tŃże naz\\ry (firmy), siedziby i adresy
wykonawców, którzy ńoĘIi ofetty wtaz ze §tęszczęnięm oceny i porównania złożonych ofert
zawierającyn punktację przyznaną ofęrtom w klterium oceny ofert i łączną punL:tację,

2) wykonawcach, których ofefiy zo§tały ofuzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, któży zostali wykluczeni z postępo\łania o udzielenie zamówienią podając

uzasądnięnie faktyczne i prawne.
14.2. Nięzwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofeńy zamawiający zarŃ,eszcza informacje,

o których molva w pkt 14.1 ppkt 1), na swojej stronie internetowęj omz na tablicy
ogłoszeń w swojej siedzibie.

14. 3. Z wbl?.l]ym Wykonawcą Zamańający zawize umowę \ł trybię art, 94 ust. 1 ustawy
i z uwzględnieniem Zapisów ąń. 139 ustawy wedlug wzoru stanowiącego załącznik Nr 6
do niniejszej slWZ. Temin zawalcia umowy zostanie okJeślony w informacji
o Wynikachpostępowania,

14,4. Osoby repTezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadaó ze sobą
dokumenty potwięrdzające ich umocowarrie do podpisarria umowy, o iIę urnocowanie to
nie będzie wyrikać z dokumentów załączonych do ofefiy.

Rozdzial 15
DLA STRON POST ZOSTANA WPROWADZONE DO

EJ UMOWY W SPRĄWIE ZAMOWIEMA
LNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY..IEŻELI ZAMAWIA.IACY

D WYKONAWCY. ABY ZAWARŁ ZNIM
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACHI

15.1 Umowa zostanie zawalta na wanrŃach określonych we wzoże umowy zał. Nr 5 do SIWZ
15.2 Dopuszcżalne zniany umowy zostĄ opisane w załączniku Nr 5 ( wzór umowy do SIWZ,

Rozdzial l6
POUCZENIE O SRODIiĄCH OCHRONY PRAWNtrJ
16.1. Ka]żdęmu Wykonawcy, a taliże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał intęres w uzyskaniu

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyriku naruszęnia przez
Zamawiającego przepi§ów ustawy pżysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI ustawy jak dla postępowń poniźej kwoty okeślonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie afi. 11 u§t. 8 usta\ły,

16,2,Środki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SIWZ pźysługują równieź
organizacjom wpisanym na listę, o Llórej mową w ań. 154 pk1 5 ustawy.

RozdziaI17

17.1. Zamawiający nie dopuszcza składarria ofęrt częściowych

Rozdzial18
LICZBA WYKONAWCÓW _ W PRZYPADKU UMOWY RAMOWEJ.

l8,l, Zamawiając1 nie przerłiduje zawarcir umow1 ramouej

ofefiy zanawiający zawiadomi



Rozdzial 19

19.1, Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzięlęnia zamówień uzupełniających.

Rozdział 20
OPTS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY WARIANTOWDJ

20,1. Zamawiający nie przewiduje składania ofet wariantowych

Rozdzial2l
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZAMAWIAJACEGO

§ekletariat(@zsrchrobcrż.pl

Rozdział22
INTORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGA BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA POMIEDZY ZAMAW]AJACYM A WYKONAWCA:

22.1 Rożiczenia pomiędzy Zamańającym a Wykonawcą odb)Ąłać się będą w złotych
poIskich,

RozdziaI 23
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

23.1 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofeńy z Za§tosowaniem
aukcji elełtronicznej

Rozdżi^l24
WYSOKOŚC ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTDPOWANIU.

24.1 Wszelkie ko§zty ZwiąZane Z przygotowaniem oferly oIaZ związane z udziałem
w postępowaniu obciążają Wykonawcę i nie podlegają Zwrotowi przez Zwnawiającego.

Rozdział 25
ZAŁACZNIKI DO SIWZ

Zalącaik Nr l _ Fomularzofenowy
Za]ącaik Nr 2 _ Wzór oświadczen ia o spc]nidiu wmnków Udżiafu w postępowaniu
ZatącznikNr3, Wzór oświadcżenia o braku podslaw do łfkhcznia
Za]ącznik Nr 4 _ wzór inl'ormacji, że wykonałca nie naleł/naLeży do erupy kepi'ałowei
Zalącaik Nr 5 _ wzór umowy



ZscKR-2,l 10l1 l20 ZaĘcznik, Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
\",,t, _ finnr

Adres:

Tel/fa,r

osoby upowżnione do występowania w imieniu Wykonawcy :

Po zapozlaniu się z waruŃami pźetargu nieograniczonyrr na:

Zskup i do§tawę łvęgla ekogro§zek workowany w ilości 150 t. do kotlowni zscKR
w chrobrzu na sezoĄ Erzewczy 2020 -2021

oferujemy wykonanie Zamówienia objętego spęcyfikacją istotnych waruŃów zamówienia :

Cena za 1 tonę **

ekogro§zku NtrTTo
PLN

Kwota vAT
PLN

ckogroszku
BRUTTo

PLN
kol, 1-2

Ilość
zamawianego
ekogrośzku

150 ton

wartość
zamówienia
BRUTTo

(z transporten)
PLN

ko].3 x4
1 2 3 4 5

!]]l-]]l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,;ij
oferujemy dostawę całości zamówienia w teraninie do f!_!!pgą / 14-§iei]rnia *
* - niepotrzebne skeślić
**- w c€nę l t. naleł wliczyć koszt transportu

1. oświadczamy, że:

1) Zobowiązuj emy się rłykonać zamówienie w terminie do ..... , ,.,.,..,..,.,.2020 l.
2) Dostarczany ekogroszek spełnia wynogi jakościowę okeślone w rozdziale 3.1 S]WZ
3) akceptujem5 rł arulki płamoścl:
4) zapoznaliśmy się z warw&ami podanymi ptzez Zamańającego w SIWZ i

nie wnosimy do nich żądnych zastrzeżeń,
5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do pźygotowania ofelty i wykonania

zamówienia,
6) akceptujemy istotne postanowienia umo\łT orM termin lealizacji pzedmiotu żamówienia

podany przez Zamawiaj ącego,'7) lwńamy się ża zńLpanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofeń.



2. W plą,padku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i lerminie wskazan; m przez Zamau iającego:

3. ofefia zośała z]ożona na,..,..........,...,..,.... stronach
4. Do oferty dołączono następującę dokumenty:

Nazwa i adr€s wYKoNAwCY :

NIP,,.,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,
ĘJa,,l\ ,,,, ,,,,,
Adrcs, na kióry Zamawiajacy po$inien przesr-łać cwentualna korespondencię:

osoba wyznaczona do kontaitów z Zamawiając),ll:

numel telefonu: (*+)

Nunrer faksu: (**)

e_mai]

dn,



Załącznik nr 2 do SIWZ

ZSCKP'-2,710/l /20

Wykonawca:

(peka nazwatirna, adres, w żależności ad podmiofu:
NlP/PESEL, KRgcEiDG)
leprezentowanv prżeż:

(jmię, hazwiska,stanawisko/po.Istawa da repreżeńtacjj)

Zespól szkół Centrum K§ztalcenia Rolniczego
inL Bolesława Chrcbłego w Chłoblzu
uL Parkowa 11
28-425 Chroberz

oświadczenie wvkonawcv

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004l,
Prawo zamówień publicznych (dalej iako: ustawa Pzp},

DoryczAcE SPEŁNlANlA WARUNKÓW UDzlAŁU W PosTEPoWANlU

Na potźeby postępowania o udzielenie żamóWienia publicznego pn, zakup i dostawę węgla ekogroszek
Workowany w ilości 150 t. do kotłowni zscKR w chrobżu na §ezon geewczy 2o2o - 2021
prowadzonego pżez Zespół szkół centrum Ksziałcenia Rolniczego lm. Boleslawa Chrobrcgow chlobrzu,
oświadczam,
co następujeI

ośWiadczam, że spełniam warunki udziału W postępowaniu określone pżez zamawiającego
W Rozdziale 5 ust. 5,2,

oświadczam, że w
zamawiającego W

celu Wykażania spełnianja WalunkóW
Rozdziale 5 ust,5,2, polegarn na

udziału W postępowaniu, określonych pĘez
zasobach następującego/ych podmiotu/oW:

. ,,. ,,, W następującym zakresie: . ,. .,,,,,,,,,,

padmjat 1 akrcślić odpawjednl zakres dla wskażańego padnlotu)

...(niejscawaść) dnia.,.,.,,,,,r.



ośWiadczam, że Wszystkie informacje podane W povvyźszych ośWiadczeniach
i żgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną śWiadomością konsekwencji
żamawiającego W błąd przy przedstawianiu info.macji,

, (mią'§cowość), dnia .,..,..,..,,.,,,,,,, r.

są aktualne
wplowadzenia



Załącznik nr 3 do sIWZ
ZScKR,27l0l]/20

Wykonawca:

(p€rna nafua,Ęrna, adres, w zależnościod padniotu:
N ] P]l,EsEL, KR s/cEiDG)
leprezentowanv przezI

(inĘ, nazwiska, stanowiska/padstawa da reprezentacji)

Zespół szkól centrum K§ztałcenia Rolniczego
ilrL Boleslawa Chłobrcgo w ChtobĘu
uL Parkowa 11
28-425 Chroberz

oświadczenie wvkonawcv

składane na podstawie ań, 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1.

Plawo zamóWień publicznych (dalej iako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESŁANEK WYKLUCZENlA Z POSTEPOWANlA

Na potżeby postępowania o lrdzielenie zamówienia publicżnego pn, zakup i dostawę węgla ekogroszek
wo.kowany wilości 150 ł, do kołłowni zscKR W chrobrzu na sezon gżewczy 2020 - 2021
prowadzonego przez Zespół szkół centrum Kształcenia Rolnicżego im. Boleslawa chrobrego w Chrobżu ,
oświadcżam,
co następuje:

2.

1. ośWiadcżam, że nie pod]egam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustaw Pzp,

ośWiadczam, że nie podlegam
ań, 24 ust, 5 U§tawy Pzp ,

Wyk Ucżen u

wyk uczen u

postępowania

postępowania

podstawie

podstawie

podstaWie ań.

pod§tawie art,
naprawczeI

na

24 ust B ustav!ry Pzp podjąłem na§tępujące środki

(podpis)

ośWiadczam, że zachodzą W stosunku do mn'e pod§tawy Wykluczenia z postępowania na
- . . . . . . , . , , , , ustawl,/ Pzp rp odać mającą za§osawanie podstawę wykluczenia spośńd wymienjonych w an. 24 usl.
lub ań 24 ust. 5 ustawy Pzp), Jednocześnie ośWiadazam, że w związku z WW, okolicznością, na



ośWiadczam, że następujący/e podmio y, na którego/ych zasoby powołuję się W niniejszym
postępowaniu, tj . ; . , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . ..........._......,..,.. (padać pe]ną

nazwęJnnę, adres, a także w zależności ad padmiotu: NIP/PE9EL, KRs/cEiDą nie podlega/ją Wykluczeniu z
postępowania o udzieleniezamóWienia.

....,..,,.,............ ( mieiscowość), dnia _.,,,, _,,,,,,,.,,,,,,, r,

oświadczam, że następujący/e podn,] ovy będący/e podwykonawcą/ami:

zaleznaści od padnbtu: NIPPESEL, KRvcE]Dą, nie podlega/ą
o udżielenie zamówienia,

..............,,.,..... (nieis@Wośó. dnia,,,.,.,,,..,,,,,,,,,,. l,

(pa.!ać pełną nazwę/fjffĘ, adfes, a także w

\Ąrykluczeniu z postępowania

ośWiadczam, że Wszystkie informacje podane W powyższych ośWiadczeniach
izoodne z prawdą oraz zostały przedstawione ż pełną śWiadomością konsekwencji
zamawiającego W błąd plzy przedstawianiu informacji.

,.,_. ___ ___ __..,_,.,., (miejscowolśo, dnia...,,,..,,.,,,....,.., r,

są aktualne
wprowadzenia



Zał_acznił nr.ł do s]§Z
- ZSCKR_27l0j1/20

dnia,,,,,,-,,,,,

OSWlADCZENIE WYKONAWCY

M},n]żcj podpjSaDi:

dZia}aiac ,! i]nieniu i na rzecz:

ubjegając się o udzielenje zamówienia publicznego pn: Zakup i dostawę węgla ekogroszek workowany w ilości
150 t. do kotłowni ZscKR * chrobrzu na sezotr grzewczy 2oz0 2021 p.owadzonego przez Zespół Szkol
Centrun K§ztałcenia Rolniczego im, Bo]esława chrobrego w chrobrzu , oświadczamy, co następuje:

, oświadczamy, źe nie nalełny do grupy kapitałowej, o któTej mowaw art,24 ust, 1 pk,23 usra\ły Prawo Zamówjeń
Publicż.ych tj, w rozunieniu usrałT ż dnia ]6 lutego 2007 r, o ochronie konkmencji i konsumentów (Dz.U. z20I5 r.,
poz, 184)*

- oświadczamy, że należymy do tej samej 8rupy kapitałowej, o któr€j no\ła w ań,24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, ij. w rozumieniu stawy z dnia i6 lutego 2007 r. o oclrronie konkuręncji i konsun€ntów (Dz. U,
zż0l5l.,poz. l84)*, co podmioty wymionione poniżej (nalezy podać nazwy i ad.esy siedzib)*:

Lp. Nazłva (firna)
l
2

podp]s orob,,- upo\ażniorlej do

r.prezento!!ania 1}},konawc}



ZsCKR_27]0nż0
UMoWA Nr 27l0.,,..............,..l20

Zawalta w dniu . . , . . . . . . , . . . . . .r. w ,..,.....,.......,..,.., pomiędzy Zespołęm Szkół centrum
Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Cbrobrego w Chrobrzu ul. Parkowa l1,28_425 Chroberz -
zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, repręZęntowanym plzez:

Dyrektora - Annę Lach

1,

2,

mającą siedzibę w .. .. .. .. , . , .. , ,. ,. , ,. ,...działającą na podstawie wpisu do
- zwaną w dalszej części Umowy WYKoNAWCĄ,
rcprezentowaną pźez:

W wyniku pEeplowadzonego postępowania na: Zakup i dostawę węgla ekogroszek workowany
w ilości 150 t. do kotłowni ZSCKR w Chrobrzu na §ezon grzewczy ż020 - 2021została zawafta
umową o następuj ącej tleści:

§1
1. WYKoNAWCA zobowiązuje się do sprzedazy i dostarczenia ZAMAWAJĄCEMU opahl

w a§oft}mencie, ilości i klasie jakościowęj olM cenie określonej w puŃcie 1, niBiejszego
paragrafu, a ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odbierania przedmiotu zamówienia i zapłaty
WYKONAWCY wynagrodzenia:

węgiel kamienny energetyczny typu 31,2 _ płorrrienny niespiekający.
_ wafiość opałowa povyZej 24 000 klĄ<g
- granulacja 5-25 nrm
- Zawafiość popiołu nrniei niż 10%
_ spiekalność (RI) mniej niź 15%
- zawafiość siafki poniżej I%
- Wilgotność mniej niz l0%
- temperatwa stapiania popiołu mniej niź 1150 stopni C
- Zalvartość części lotnych 30-40%

2. Zamówiony węgiel dostarczony będzie w workach po 20 lub 25 kE. kłżdy, ułożonych na
paletachi zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem lub rozsypaniem.
Maksyma]ny ciężarjędnej palety 1000 kg netto. Wymiary paleĘ 80 x 120 cm. Do każdej dostawy
powinien być załączony oryginalny atęst, z którego będzie wynikać, że dostarczona partia
ękogroszkD spełnia wl,rrrogi jałościowe okeślonę w pL1, 1 niniejszego paragrafu, pod rygorem
odmoły przyjęcia przez Zanawiającęgo danej pańii ekogroszku z winy Wykonawczy,

§2.

I.WYKONAWCA zobowiązany jest do§ta]czać ekogrosżęk na plac ZAMAWAJĄCEGO
włąsn}.rn tran§portem i na własny koszt do jego rozładunłu.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do terminowęgo wykonania przedmiofu umowy, zgodnie
z wymogami okeślolymi w § 3.

§3.

l. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 będzie dostarczony do Zamawiająego .ra podstawię
wcześnięjszego telefonicznego powiadomienia o dacie i godzinie dostawy,
Dostawa opafu do Zamawiającego będzie realizowana w godzinach od 73. do 14 3"

WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia całości zamówionego opału \ł teminie do
dńa .....-....-2020 r. zgodnie zę złożoną ofeńą

2.
3.



4, Kżda do§tawa opału będzie dostarczona za dowodem WZ.
5, Dokumęnt WZ powinien zawięrać m.in, nazwę opału, wagę opału ot\z numęI lejeshacyjny

pojazdu transpoltującego,

§4.
1. Ce'ria za dostawę jednej tony ekogroszku wr.Ż z tran§portęm, załadunkiem i rozładulkięm

wynosi ,,.,,.,..,. zł brutto(słownie: i 00/100) i składa się
na nią cena netto .,........zł (słownie: ..,..,..,..., i 00/100) oraz podatek
VAT ,,,..,...... zł (słownie: .,............ i00/100).

2. Maksymalna wy§okość \ł}Ą,tagrodzenią za dostawę całego przedmiotu zanówienia stanowi
kwotę.,.........,, ż brutto (§ło\łnie: ..,.., i 00/100) i składa się na nią cena
nętto ...,..,,.,.. zł (słownie: ., i 00/100) oraz podalek
VAT ... ,,,. ,,. ,. zł (§łorłnie: .. ,.. ,. ,..... ... .. i 00/100),

Uwaga: Maksyma]ną wysokość wynagrodzenia za dostawę cał€go przedmiotu zamówienia
stanowić będzie iloczyn ceny brutto za dostalvę jednej tony ekogroszku olceślonęj \ł ust,
1 oraz maksymalrrej ilości ton ekogroszku okręślonęj w § 1 ust.l.

§5.

l. Zap|ata za ztealizo,łł.-Jtę zlecenie na§Ępi na podstawie faktury VAT §ystawionęj pźez
W\']aONAWCĘ po całościowym wykonarriu zamówienia w oparciu o dowody dostawy
i sporządzony p.otokół odbioru, o którym mowa w § 7 ust.l Da rachunęk WYKoNAWCY
l1l:,,,,.,,,...,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,..,,.,,,.,,,.,,.,w banku| ,,,..,,...,,..,,,,,,,.,

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do żapłaty wystawionej przez WYKoNAWCĘ faktury VAT
rł terminie ]0 dni od dnia jej otrrymania ,

3. Za dzięń zapłaty faktury uznaje się dzień obciązenia rachułu ZAMAWIAJĄCECrO.

§6,

Termin realizacji umowy ustala się do dnia .,,.,,,...,......,,, _.... 2020

§7.

1, Każdomzowo \ł dniu dostarczenia przez Wł'KoNAWCĘ pźedmiotu umo\ły w §po§ób
określony w § 3 dokonywany będzie przez pzedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGo w obecności
przedstawiciela WYKONAWCY odbiór przedmiotu umo\Jry, Z którego sporządzany będzie
protokół.

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontrolnęgo wżenia
dostarczonej partii opału ła legalizowanej wadze żnajdującej się w odległości 6lan od siedziby
ZAMAWIAJACEGO.

3. Waga dostalvy danej paltii opału okeślona w dokumencie przewozow}łn i protokole odbioru
stalowi podstawę rozliczenia finansowego dostały. Koszt kontolnego przewżania dostąrczonej
pafiii przedmiotu umowy obci€a WYKoNAWCĘ,

4. Zlecenie uznaje się za wykonane z dniem podpisania protokołu odbioru, o Ltórym mowa w u§t. l.

5. ZAMAWL{ĄCY upoważnia do odbioru przedmiofu umowy osoby:.
a).,,,,,,,...,..,.,,,,,.,
b) ... , , , , . , , .. , .. , .. , , , , ,

6. W razie konieczlości ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych
\ł ust. 5.



§8,

1. ZAMAWIAJACY za§trzęga sobie plawo do prżęprowadzania bńń 1v zakesie zgodności
jakości dostarczonego węgla z palametami opału okeślonymi \ł § 1 ust. i i potwierdzonlłni
zŃączoaym przez WYKONAWCĘ oryginałem dokumentu potwierdzającym spełnianie
Wymaga.nych parametrów Z każdej dostarczonej paltii opah.

2, Koszt kontrolłego sprawdzenia i prżebadania pobranych próbek z dostarcżonej pańii opału
obciąza WYKONAWCĘ,

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiolu umowy Z parametlami, o których mowa
w § 1 ust,1. Zmawiaiący może:

1) nałożyć na WYKONAWCĘ karę umowną w \łysokości 10 oń waitości umowy,
2) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeżeli wykonawca nie dostarczy opafu spełniającego

wymagane par,LmetTy umo\łne, w terminie 2 dń licząc od daty powiadomienia o qm fakcie
Wykonawcy.

§9,

WYKONAWCA Zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
a) za zwłokę W wykonaniu zlęcęnia w terminie, o którym mowa w § 3 ust.3 \ł wysokości 2%

wafiości niezlęalizowanego zleceria za kńdy dzień zwłoki;
b)zazwłoĘwdostarczeniuwęglawolnegoodwadwteminie,októrymmowaw§8ust,3pkt2,

w wysokości zyo waftości zrealizowanego zlecenia, którego dotyczy badanie za kńdy dzień
zwłoki.

§ 10,

ZAMAWIAJACY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary
umowne nie pokrywają poniesionej szkody,

§ 11,

l, W razie zaistnięnia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leźy
w intęręsie publiczrrym, cz€go nie można było przewidzieć \, chwili zawarcia umowy,
ZAMAWIAJĄCY może od§Ępić od umowy w tęrminie 15 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.

2. W przypaclku, o którym mowa w ust. 1, WYKoNAWCA może żądać ńyłąaaie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części zamówienia,

§ 12,

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy! ż zaśrzeżęnięm ust. 2 wymagąją zachowania formy
pisennej pod rygorem niewaźności.

2. Możliwe jest dokonanie zmian postanowień po\łTższei umow} W stosunłu do treści ofefty, na
podstawie której dokonano wyboru WYKoNAWCY jedlrrie w pż}?adku gdy konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nię można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGo.

§ 13,

W sprawach nie uregulowaoych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.



§ 14,

Sądem właściwym miejscowo do rozpat}.wania sporów powstĄch na tle wykonania niniejszej
umowy jest sąd miejsca siedziby ZAMAWIArĄCEGO.

§ 15,

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z ttórych jedęn otzymuję
WYKoNAWCA, a dwa egzemplałze ZAMAWIAJĄCY.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(Kontra§y gnata Księgowej)


