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Nr sprawy 
OSW/071/50/10 
 
 

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  
Dla postępowania, którego wartość jest większa niż 14.000 EURO i mniejsza niż progi 

unijne określone w przepisach Prawo Zamówień Publicznych  
z 29 stycznia 2004r. z póz zmianami art. 11. ust.8   

 
 
 

Z A M A W I A J A C Y 
 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
ul. Krakowska 31 
49-200 Grodków 
tel./fax77 4155488 

 
 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 
SIWZ 

PRZETARG   NIEOGRANICZONY  O WARTO ŚCI 
poniżej 206.000 EURO 

 
 
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa opału w okresie od 01.01.2011  -   31.12.2011r.do obiektów 

       Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie 

ul. Krakowska 31. w maksymalnej ilości szacunkowej do 100 ton 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w dniu  25.11.2010r 
- Urząd Zamówień Publicznych pod numerem 383576-2010 
- Strona internetowa SOSzW Grodków 
- Tablica ogłoszeń SOSzW w Grodkowie 
 
 
                                 
 
                                                                             SIWZ zatwierdził: 
                                                            Dyrektor SOSzW w Grodkowie 
                                                                               Elżbieta Galus 
 
 
 



                                                                 -2- 
 

I.  ZAMAWIAJ ĄCY 
 

 1. Nazwa i adres 
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie 

ul. Krakowska 31 
49-200 Grodków 
telefon/fax 077 4155488 
NIP 753-19-10-684 
Regon 000181734 
 

 2. Adres strony internetowej na której umieszczone jest zamówienie 
 www.sosw_grodkow.wodip.opole.pl 
 

 3. Rodzaj zamawiającego 
       Jednostka organizacyjna powiatu 
 
 4. Określenie trybu zamówienia: 
    Przetarg nieograniczony  
    zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia2004r 
 
II.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa opału w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r w maksymalnej szacunkowej    
ilości do 100 ton dostarczanych partiami miesięcznie w tym: 
a) węgiel kamienny orzech  

- zawartość siarki 0,04- 0,8% 
- zawartość popiołu 3-7 % 
- wartość opałowa powyżej min 27tys. KJ 

            -    szacunkowo do 80 ton 
      b)  miał węglowy 
            21-21-08 lub równoważny 
              - szacunkowo 20 ton 
  
          
2. Rodzaj zamówienia 
        Dostawy 
 
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
        09111210-5 
 
4.  Częściowe składanie ofert  
     Nie przewiduje się. 
 
5. Oferty częściowe i wariantowe 
      Nie przewiduje się  
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6. Zlecanie dostaw podwykonawcom  
    Nie dopuszcza się 
 
7. Zamówienia uzupełniające 
       Nie przewiduje się 
 
8. Termin wykonania umowy lub czas trwania zamówienia 
       Do 31.12.2011r 
       Dostawy comiesięczne w/g złożonego zapotrzebowania ilościowego 
 
9. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
       Nie przewiduje się 
 
10.Warunki udziału w przetargu 
    a/ spełniają warunki w art. 22 ust.1 PZP 
    b/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art..24 ust.1 i 2 PZP 
 
11. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 
       Nie przewiduje się   
 
12. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu 
   Wykonawca jest zobowiązany do złożenia razem z ofertą: 
    a / wypełniony formularz cenowy wg załącznik nr 1  
    b / podpisane oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy PZP 
         załącznik nr 2 
    c / podpisany projekt umowy załącznik nr 3 
    d / oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP 
         załącznik nr 4 
    e/ aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, lub zaświadczeni o wpisie do ewidencji 
        działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem 
        składania ofert 
    f/ informację o realizacji podobnych ofert załącznik nr 5 
 
      Wymagana forma dokumentów – oryginał lub kopia potwierdzona przez osoby  
       uprawnione 
III  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM  
        FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
 
 
1. Forma przetargu 
   Przetarg nieograniczony 
 
2. Warunki dotyczące zamówienia 
    Wadium – nie przewiduje się 
 
3. Kryteria ocen 
   Najniższa cena  
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4. Ocena ofert 
  
                         Cmin 

              An = ---------------------- x 100 pkt 

                                       Cn 

Gdzie: An – liczba punktów, którą Zamawiający przyzna ofercie za kryterium cena, 
           Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert 
           Cn – cena oferty badanej 
 
5. Aukcja elektroniczna 
   Nie przewiduje się 
 
6. Termin i miejsce składania ofert 
      Do dnia 15 grudnia 2010r. do godz.10.00 w sekretariacie Specjalnego  Ośrodka Szkolno- 
      Wychowawczego W Grodkowie ul. Krakowska 31 49-200 Grodków, 
      osobiście lub listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem 
      „przetarg na węgiel” z adresem dostawcy 
      Oferta sporządzona w języku polskim 
 
7. Termin i miejsce otwarcie ofert 
     Dnia 15 grudnia 2010r. godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego adres j.w. 
 
8. Sposób porozumiewania się 
     Telefonicznie lub faxem  
 
9. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami 
       Ryszard Kasprzycki tel. 0774155488 w godz. od 9.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku 
 
10. Formalności jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
      umowy w sprawie zamówienia publicznego 
      - o wyborze Zmawiający powiadomi telefonicznie dostawcę którego ofertę  
         wybrano 
      - poinformuje pozostałych dostawców  o wynikach postępowania w przypadku 
        gdy wpłyną takie wnioski 
      - niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zamieści informację na stronach  
        BZP i UZP 
     - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , przed podpisaniem 
        umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych prawnie do  
        zawarcia umowy, jeżeli istnieje taka konieczność. 
     - umowa zostanie zawarta na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ 
 
11. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy 
        Nie wymaga się 
 
12. Protest 
      -protest można wnosić do 7 dni od dnia w którym powzięto wiadomość o okolicznościach 
      stanowiących podstawę jego wniesienia. 
      -protest uważa się za wniesiony z chwilę gdy dotarł do zamawiającego w taki sposób,  
      że mógł zapoznać się z jego treścią 
                                                             -5- 



   -protest dotyczący treści ogłoszenia i dotyczącym SIWZ wnosi się w terminie 7 dni 
    od daty ogłoszenia w BZP  
     - wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy. 
     - protest wniesiony po terminie zostanie odrzucony przez zamawiającego 
     - Zamawiający rozstrzyga wszystkie protesty dotyczące: 
       a/ treści ogłoszenia 
       b/ postanowień SIWZ 
       c/ odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty  
     - rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekaże podmiotowi,  
       który wniósł protest, oraz wykonawcą którzy przystąpili do postępowania przetargowego 
      Zgodnie z art.184 ust. 1  PZP od rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem 
ust.1 a 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       -1- 
                                                                                                 ZAŁĄCZNIK nr 1do SIWZ 
 

                                              ………………………. dnia ………………………. 
 

 

 

O F E R T A 
                                            Przedmiotem oferty jest dostawa opału  

od dnia 01.01.2011r do dnia 31.12.2011r do obiektów  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Grodkowie 
 w ilości szacunkowej do 100 ton rocznie 

 
OFERENT: 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 

 
Cena naszej oferty z transportem i innymi składnikami  za 1 tonę wynosi: 

Węgiel orzech  
. 
Netto/1 tona……………………….zł słownie……………………………………... 
 
brutto/1tona ……………………….zł słownie ……………………………………. 

 
      w tym podatek VAT 22% …………zł słownie …………………………………… 
      Miał w ęglowy 

 
netto/1 tona……………………….. zł słownie …………………………………… 

 
 
brutto/1 tona ………………………zł słownie …………………………………… 

 
 
w tym podatek VAT 22% ………....zł słownie …………………………………… 

 
wartość ogółem brutto za węgiel i miał …………..……………………zł  
 
słownie ……………………………………………………………………………. 
 
wartość ogółem netto za węgiel i miał…………… ………………….....zł  
 
słownie …………………………………………………………………………. 
 
wartość podatku VAT  …………………………..zł .. 
 
słownie ………………………………….. ………………………………………… 
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1.Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została 
zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.  
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i go akceptujemy 
4. Akceptujemy warunki płatności 14 dni od dnia otrzymania faktury 
5. Przedmiot zamówienia dostarczymy każdorazowo w terminie  2 dni od dnia złożenia 
telefonicznego złożenia zamówienia. 
6. Oferta została złożona na ………. ponumerowanych stronach 
 
 
 
 
 
                                                                                                pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                              ZAŁ ĄCZNIK nr 2 do SIWZ 
 
                                                                                 Grodków dnia ………………………. 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKRE ŚLONYCH W ART. 22 UST.1 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 
 

Nazwa oferenta: 
 
 
 
Adres oferenta: 
 
 
 
Zgodnie z art. 22 ust.1 oferent oświadcza, że 
 
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, lub czynności jeżeli   
      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
 
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i  

osobami zdolnymi do wykonywania zamówień  
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                               pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
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                                                                                                     ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ 
                                                                                        PROJEKT 
 

UMOWA   SPRZEDAŻY-DOSTAWY 
nr …………………. 

 
 
Umowa została zawarta w dniu …………… 2010r. w  ………………….., pomiędzy: 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie ul. Krakowska 31  
49-200 Grodków, zwanej w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanego przez: 
1. Dyrektorem Ośrodka   - ……………………………………………… 
2. Głównym Księgowym - ……………………………………………… 
a 
firmą; …………………………………………………………. z siedzibą w …………………. 
ul. …………………………. 
zwanej w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
1 …………………………- ………………………………….. 
2 …………………………- …………………………………. 
 
 W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r.( Dz U z 2007r. nr 223) została zawarta umowa następującej treści: 
 

& 1 
 
1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu: 
   a) do 80 ton węgla orzech zawartość siarki 0,04-0,8%, popiołu 3-7%, wartość opałowa 
powyżej 27 tys. KJ 
  b) do 20 ton miału węglowego sortymentu 21-21-08 
zwany w dalszej części umowy” towarami” w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r.  
2. Każdorazowo jakość miału i węgla musi być potwierdzona świadectwem jakościowym 
dostarczonego towaru. 
3. W razie wystąpienia braków ilościowych i jakościowych w dostawie ZAMAWIAJĄCY 
złoży reklamację do WYKONAWCY w terminie do 7 dni. 
 

& 2 
 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć towar każdorazowo na odrębne 
zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO określające ilość i rodzaj towaru. 

2. Dostawy odbywać się będą przez okres całego roku. 
3. Zamówienia będą składane telefonicznie przez uprawnionych pracowników SOSzW. 
 
                                                                & 3  
 
1.WYKONAWCA jest zobowiązany dostarczyć zamawiany towar w ciągu 2 dni od   
   otrzymania zamówienia. 
2. Miejscem dostawy są kotłownie na terenie SOSzW w Grodkowie 
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3. Dostawy powinny być realizowane w godz od 8. do 14.00 w obecności osoby 
    upoważnionej. 
4.Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie dostawy, po  
   sprawdzeniu jakościowo-ilościowym towaru.  
5.Koszty załadunku, wyładunku i transportu, ważenia ponosi WYKONAWCA i są  
   Wliczone w cenę towaru 
6.Do czasu odbioru towaru przez ZAMAWIAJĄCEGO ryzyko wszelkich 
niebezpieczeństw związanych z towarem ponosi  WYKONAWCA. 
 

& 4 
 

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY za dostarczony towar po otrzymaniu 
faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ  za potwierdzoną, odebraną partię 
towaru. 

2. ZANMAWIAJĄCY będzie dokonywał zapłaty przelewem w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania oryginału faktury, na konto podane przez WYKONAWCĘ 

                      
& 5 

 
Ceny opału ( towaru ) mogą ulec zmianie w górę lub w dół w przypadku 
udokumentowanych czynników niezależnych od WYKONAWCY, lecz przy zachowaniu 
tej samej marży. 
 

& 6 
 
Jeżeli WYKONAWCA ze swojej winy nie zapewni dostaw opału, ZAMAWIAJĄCY 
zakupi opał u innego dostawcy, a wynikające z tego tytułu różnice kosztów obciąży 
WYKONAWCĘ 
      
 

& 7 
 
1. ZAMAWIAJĄCY może zlecić badania dostarczonego towaru w zakresie ich 

zgodności z załączonym świadectwem jakości.  
2. W przypadku dostarczenia przez WYKONAWCĘ towaru nie odpowiadającego 

parametrom, wykonawca jest zobowiązany uznać reklamację i ponieść koszty 
związane z badaniem towaru. 

3. Towar niezgodny z parametrami pozostaje w dyspozycji WYKONAWCY, 
4. Za towar niezgodny z parametrami i dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU, 

ZAMAWIAJĄCY  nie ponosi kosztów ( nie płaci za towar )a kosztami składowania 
obciąży WYKONAWCĘ  

 
& 8 

 
Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w terminie WYKONAWCA może naliczyć 
ustawowe odsetki, natomiast WYKONAWCA nie może dokonać cesji wierzytelności bez 
zgody ZAMAWIAJĄCEGO  
 

& 9 
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1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach 
wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników, lub członków 
kierownictwa. 

2. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia, wówczas sprawy sporne kierowane będą do 
Sądu właściwego dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

 
& 10 

 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
1. Umowa została zawarta w wyniku postępowania przetargu nieograniczonego Zamówienia  
Publicznego   
2. Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń cenowych zawartych w ofercie cenowej na w/w 
zamówienie wymagają każdorazowo formy pisemnej w formie aneksu podpisanej przez obie 
strony 
3. Umowa została zawarta na okres jednego roku 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 
5.Umowa wchodzi w życie z dniem 01-01-2011r. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           



                                                                                               ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ 
 
                                                                              …………………….. dnia………………. 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W 
ART.24 UST.1i 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Nazwa oferenta: 
 
 
 
Adres 
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu 
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. 

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, lub ogłoszono upadłość. 
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
zgodnie z prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych. 

5. spółki jawne, których wspólnika skazano za przestępstwa popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych. 

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt1-3  

      oraz art. 24. ust. 2 który stwierdza, że z postępowania o udzielenie zamówienia    
      wyklucza się również wykonawców którzy: 
a)   wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 



czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe 
wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych 
przez tych autorów. 
b)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania. 
c)    nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. 
d)   nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie 
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                          pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   ZAŁĄCZNIK nr 5 
 

                                                                  ……………………… dnia ……………………….. 
 
 
 
Nazwa oferenta 
 
 
Adres  
 
 

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH  USŁUG  I  DOSTAW 
W  OKRESIE  OSTATNICH  TRZECH  LAT 
O PORÓWNYUWALNYM  CHARAKTERZE 

 
Nazwa zadania 

Wartość 
zrealizowanych 

dostaw 

Czas realizacji 
Od-do 

 
Nazwa zleceniodawcy 

  
uwagi 

     

     

     

 
 

    

     

                                                                                                                                                                Pieczęć i podpis osoby uprawnionej 


