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Zamawiający: 

Gminy Zakład Komunalny w Czernikowie  

ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo  

gzk@czernikowo.pl 

tel/fax 54 288 92 21 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  

 

Przedmiot zamówienia: 

 

DOSTAWA OPAŁU - PELETU DRZEWNEGO DIN PLUS 

ZNAK SPRAWY GZK-1/MM/2013 

 

CPV 09110000-0 –  

PALIWO STAŁE - PELLET 
 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu  

nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2044 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

 

 

1) Opis przedmiotu zamówienia – ZAŁ. NR 1 

2) Formularz oferty – ZAŁ. NR 2 

3) Wzór umowy – ZAŁ. NR 3 

4) Wzór oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 44 ustawy Pzp i art.22 ust. 1 ustawy PZP – ZAŁ. NR 4. 

5) Wzór oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – ZAŁ. NR 5 

6) Wykaz wykonanych dostaw - ZAŁ. NR 6 

7) Wzór oświadczenia art. 26 

 

 

 

 

 

 

 

    Zatwierdzam:……………………………… 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Gminy Zakład Komunalny w Czernikowie  

ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo  

gzk@czernikowo.pl 

tel/fax 054 288 92 21 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. 

– Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowo opisany w załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dostaw paliwa - peletu drzewnego w jakości minimum DIN 

PLUS na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego. Dostawy peletu winny się odbywać do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego transportem Wykonawcy w workach po 25 kg, jednorazowo do 24 ton w sezonie grzewczym 2013/2014. 

Dostawy winny być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i na jego zlecenie. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

 

Zamówienie będzie sukcesywnie realizowane w trakcie trwania umowy.  

Umowa na czas określony: od dnia podpisania do 31.05.2014r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

3. Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1.  w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt 5.1. muszą 

być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

2.  ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów załączonych do oferty, zgodnie  

z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu 

 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o których mowa art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z ofertą 

następujące dokumenty: 

 

 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy oraz art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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2. Aktualny (ważny) certyfikat DIN PLUS wg normy E DIN EN 14961-2:2010-07 lub „wyższej” - dla oferowanego peletu 

drzewnego – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

3. Wykaz wykonanych i/lub wykonywanych dostaw potwierdzonych stosownymi referencjami – Wykonawca winien 

wykazać wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalności Wykonawcy jest krótszy w tym okresie, 

minimum dwóch odrębnych kontraktów – umów na dostawy  peletu drzewnego jakości „w normie” minimum DIN PLUS. 

Wykazany każdy jednorazowy kontrakt – dostawa co najmniej 30 ton peletu w jednym sezonie grzewczym. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy. 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert,  

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert, 

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

5. Oświadczenie o przynależności / nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej na podstawie art 26 ust 2 d ustawy. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują, pisemnie lub faksem, z tym zastrzeżeniem iż oświadczenia i dokumenty wymagane w załączeniu do oferty należy 

złożyć w formie pisemnej. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie 

udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza na tej stronie. 

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Andrzej Sobociński tel. 54 288 92 19 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

9. Termin związania ofertą 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną OFERTĘ obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi 

odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy złożyć w oparciu o formularz ofertowy 
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w formie stałej na czas realizacji zamówienia ceny jednostkowej w zł/t dostarczonego peletu drzewnego DIN PLUS 

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 
2. Oferta powinna być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Oferta oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, 

powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

4. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę. 

Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez (osobę) / 

osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu 

prawnego lub jego upełnomocnionego przedstawiciela – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

5. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis 

pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale. 

6. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

7. Ofertę należy sporządzić wg FORMULARZA OFERTY (Załącznik nr 2 do SIWZ) załączając wymagane załączniki, 

oświadczenia i dokumenty. 

8. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę peletu; nie otwierać przed 

dniem:12.09.2013r.” Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, tak aby 

można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie. 

9. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród 

zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informacje, o których mowa w 

zdaniu poprzednim, powinny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron 

oferty. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w terminie do dnia 12.09.2013r. do godz. 11
00

. 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się wykonawcom bez otwierania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 12.09.2013r. o godz. 11
05

. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cena oferty za wykonanie dostaw/-y peletu drzewnego powinna być wyrażona odpowiednio w formie stałej na czas 

trwania umowy ceny jednostkowej w zł/t . Cena powinna obejmować wszystkie nakłady niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z wyszczególnieniem właściwego podatku VAT (wartość netto i 

brutto) - wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczanie między stronami wyłącznie w PLN. 

3. W trakcie wykonywania dostaw rozliczenie pomiędzy stronami dokonane zostanie w oparciu o zaoferowaną cenę 

jednostkową oraz ilości peletu faktycznie dostarczone. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian i negocjacji zaoferowanej ceny  jednostkowej w trakcie trwania umowy, za 

wyjątkiem zmian wynikających ze zmian przepisów prawa na które strony nie mają wpływu tj. zmiana obowiązującej stawki 

podatku VAT . 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia w trakcie trwania umowy szacowanego 

zapotrzebowania na pelet drzewny 

6. Określona w SIWZ - (załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia) ilość peletu na poziomie 120 ton/ sezon jest 

wielkością szacunkową obliczoną na podstawie zużycia paliwa w poprzednich sezonach grzewczych i jako taka nie może 

stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zamówionych dostaw. 

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 

cena oferty brutto w zł /t - 100 % 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie złożona prawidłowo - nie zostanie odrzucona i uzyska 

najwyższą ocenę punktową na podstawie oceny zgodnie ze wzorem: 

 

L = Cnajniższa/Cbadanej oferty  x 100 x 100% - (najniższa cena – maksymalna ilość punktów - 100) 
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14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a.  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i 

adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b.  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c.  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania 

o cenę, 

d.  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 14.1, na 

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę 

wykonawców. 

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

 

1.Wszelkie zobowiązania stron dotyczące realizacji niniejszego zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym 

Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 

Środki ochrony prawnej określone w Dziale 6 ustawy przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

 

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7 ustawy  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

18. Informacja o podwykonawcach 
Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne dostawy peletu drzewnego fi 8mm DIN PLUS na potrzeby 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie. 

 

Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy do  – 31.05.2014r.:  

 

DOSTAWA PALIWA – PELETU DRZEWNEGO DIN PLUS wg normy E DIN EN 14961-2:2010-07 lub wyższej  

NA POTRZEBY  
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dostaw paliwa - peletu drzewnego w jakości minimum DIN PLUS 

na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego. Dostawy peletu winny się odbywać do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego transportem Wykonawcy w workach po 25 kg, jednorazowo do 24 ton w sezonie grzewczym 2013/2014. 

Dostawy winny być realizowane sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego i na jego zlecenie 

1. Produkt stanowiący przedmiot dostawy: 
 pelet drzewny DIN PLUS – granulat o średnicy: 8mm - nie dopuszcza się składania oferty na pelet o mniejszej 

średnicy 

 jakość peletu – produkt JAKOŚCIOWO powinien spełniać (posiadać) minimum aktualną normę (certyfikat) DIN 

PLUS wg normy E DIN EN 14961-2:2010-07 lub „wyższej” (wszystkie parametry jakościowe od wymiarów paliwa 

poprzez jego skład, wilgotność, gęstość, kaloryczność, etc. winny spełniać co najmniej parametry wskazane i 

wymagane przez ww. normę DIN PLUS) - zamawiający dopuści dostawy jedynie paliwa - peletu o jakości 

spełniającej wszystkie wymagania określone stosownym posiadanym certyfikatem DIN PLUS  

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń będących bezpośrednim następstwem dostawy 

niewłaściwej jakości peletu drzewnego  

 opakowanie: worki pakowane po 25 kg. 
 szacowane zapotrzebowanie na czas trwania umowy – ok. 120 ton na sezon grzewczy 

2. Sposób i warunki realizacji dostaw: 
 STAŁA CENA JEDNOSTKOWA w zł/t NA CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - sezon grzewczy bez względu 

na ilość dostarczonego paliwa 

 prognozowane rozpoczęcie dostaw: I dekada października br. 

 transport na koszt Wykonawcy (koszt transportu doliczony do jednostkowej ceny ofertowej zł/t) 

 jednorazowa dostawa: 24 t - rozładunek w dwóch punktach na terenie miejscowości Czernikowo  

 wymagane godziny dostawy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7
00

 – 15
00

  

 realizacja dostaw – sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego na podstawie złożonego przez Zamawiającego 

zamówienia (pisemne zgłoszenie faxem, e-mailem lub telefonicznie) 

 termin realizacji każdej dostawy: do 5-ciu dni roboczych od otrzymania zamówienia  

3. Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia oraz płatności: 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na pelet (w zależności od 

warunków atmosferycznych a tym samym faktycznego zużycia paliwa. Ilość 120 ton jest daną szacunkową 

wynikającą z porównania ilości peletu zużytego w poprzednich sezonach  

 stała cena jednostkowa na czas realizacji zamówienia, 

 rozliczenie za dostarczone paliwo – płatność przelewem bankowym na podstawie faktury VAT po zrealizowaniu 

dostawy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uznawany będzie 

wpływ na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 
Znak sprawy – GZK-1/MM/2013. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gminy Zakład Komunalny w Czernikowie  

ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo  

gzk@czernikowo.pl 

tel/fax 054 288 92 21 

 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:  dostawa peletu drzewnego DIN PLUS 

 

III. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY 

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

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

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

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

NIP: ............................................ 

REGON: ...................................... 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania oraz wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):  

1. Oferuję sukcesywną dostawę peletu drzewnego o parametrach jakościowych zgodnych z posiadaną aktualną normą 

DIN PLUS wg normy E DIN EN...................................................................................... , o średnicy 8 mm, pakowanego  

w worki po 25 kg (24 t/ jedna dostawa) na warunkach zgodnie z zapisami SIWZ za cenę jednostkową: 

 

 
.......................zł/t netto  + ......% VAT    = ........................zł/t brutto, słownie brutto..................................................................... 

 

Podstawowe parametry dotyczące jakości oferowanego paliwa – pelet DIN PLUS: 

 

L.p. Parametr Jednostka Parametry rzeczywiste oferowanego paliwa 

1 Średnica mm 8mm 

2 Długość mm  

3 Gęstość kg/dm3  

4 Zawartość popiołu %  

5 Wilgotność %  

6 Wartość opałowa MJ/kg  

7 Zawartość siarki %  

 
2. Obciążanie Zamawiającego fakturami VAT z terminem płatności: przelew do 14 dni kalendarzowych liczony od daty 

dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT odpowiednio za zrealizowaną dostawę paliwa zgodnie z ofertą. Za dzień zapłaty 

uznawany będzie wpływ na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

 Oświadczam, że: 

- zadeklarowana wyżej cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie  

z warunkami zawartymi w SIWZ oraz podatek VAT w ustawowej wysokości, 

- uważamy się związani niniejszą ofertą na czas 30 dni, 

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 

- zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania i wyceny oferty. 
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3. Oświadczam także, że część zamówienia powierzam: 

 

Zakres powierzonych prac Nazwa, adres i dane kontaktowe Podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej część są: 

(1 )................................................................................................................... 

(2 )...................................................................................................................  

(3 )................................................................................................................... 

(4 )...................................................................................................................  

(5 )....................................................................................... ............................ 

 

Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach. 

Cała oferta składa się z:................stron. 

 

 

Oświadczam, iż zastrzegam/ nie zastrzegam* w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one 

udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

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

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

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

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Imienna pieczątka i czytelny podpis 

(lub pieczęć firmowa)    osoby (lub osób) upoważnionej (ych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................dn. ..........................2013r. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

PROJEKT UMOWY 

UMOWA NR …..../PN/2013 

 

zawarta w dniu …………… r. na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia 03.09.2013r. na: 

dostawa peletu drzewnego DIN PLUS 

nr postępowania GZK-1/MM/2013 

pomiędzy: 

Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie, ul. Leśna 1,  

reprezentowaną przez: 

1. Andrzej Sobociński  Kierownik Zakładu 

zwany dalej „Zamawiającym” 

a 

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

reprezentowanym przez : 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, następującej treści : 

§ 1 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania następującego zakresu dostaw peletu drzewnego DIN 

PLUS zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą: na n/w zasadach: 

1. Sukcesywne, na zlecenie Zamawiającego, wykonywanie dostaw peletu drzewnego.................. o średnicy 8 mm i 

parametrach jakościowych zgodnych z posiadanym aktualnym certyfikatem DIN PLUS wg normy E DIN EN 14961-

2:2010-07 lub „ wyższej” na potrzeby sezonu grzewczego 2013/2014. Szacowane zapotrzebowanie wynosi 120 ton 

peletu drzewnego. 

2. Dostawy winny być realizowane sukcesywnie do 5 dni roboczych od telefonicznego lub pisemnego złożenia 

zamówienia. Realizacja dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7
00 

do 15
00

.
 
 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz dysponuje sprzętem i osobami 

posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zapewniając tym samym należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje stałą jakość oferowanego paliwa o parametrach co najmniej równych („nie gorszych”) 

parametrom wynikającym z w/w normy potwierdzonej certyfikatem DIN PLUS zgodnie ze złożoną ofertą 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy, wszystkich 

niezrealizowanych w wyznaczonym terminie z winy Wykonawcy dostaw. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów zdarzeń i ich następstw bezpośrednio spowodowanych 

dostawą i spalaniem niewłaściwej jakości paliwa, a w szczególności kosztów napraw uszkodzeń kotłów grzewczych 

powstałych w rezultacie spalania niewłaściwej jakości peletu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z opóźnień w realizacji dostaw peletu 

drzewnego w stosunku do ustalonego harmonogramu dostaw i/ lub złożonego zamówienia, a w szczególności kosztów 

zakupu innego paliwa, czy kosztów uszkodzeń kotła i/lub instalacji c.o. wynikających z braku paliwa grzewczego np.  

w skrajnie niskich temperaturach zewnętrznych. 

 

§ 2 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do 31.05.2014r. 

 

§ 3 
1. Wszelkie zlecenia, zgłoszenia i inne potrzeby składane będą Wykonawcy telefonicznie, faksem , drogą elektroniczną 

pod podany adres, numery telefonów, oraz drogą pocztową zgodnie z podanym adresem korespondencyjnym 

Wykonawcy......................................................................................  

2. Miejsce wykonania dostaw: Czernikowo ul. Kolejowa. 

 

 

§ 4 
Należność za wykonane dostawy, zgodnie z SIWZ i ofertą na podstawie niniejszej umowy wynosi :...................................... zł 

netto (słownie złotych: ………………………………………………………….…/100) powiększona o obowiązujący podatek 

od towarów i usług VAT tj.: brutto …………………………………………….. zł (słownie złotych: ……………….............. 

……………………………………………………../100)  
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Obciążanie Zamawiającego fakturami VAT z terminem płatności: przelew do 14 dni kalendarzowych liczony od daty 

dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT odpowiednio za zrealizowaną dostawę paliwa (faktura wystawiana po przyjęciu 

dostawy przez zamawiającego) zgodnie z ofertą. Za dzień zapłaty uznawany będzie wpływ na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

 

§ 5 
1. W trakcie wykonywania dostaw peletu rozliczenie pomiędzy stronami dokonywane będzie w oparciu o zaoferowaną cenę 

jednostkową oraz faktyczne ilości dostarczonego peletu drzewnego. Zamawiający preferuje rozliczenie za każde dostarczone 

i odebrane 24 tony peletu. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian i negocjacji zaoferowanej ceny jednostkowej w trakcie trwania umowy, za 

wyjątkiem zmian wynikających ze zmian przepisów prawa na które strony nie mają wpływu tj. zmiana stawki podatku VAT. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia w trakcie trwania umowy szacowanego 

zapotrzebowania na pelet drzewny bez zmiany zaoferowanej ceny jednostkowej.  

4. Określona w SIWZ - (załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia) ilość peletu jest daną szacunkową wyliczoną na 

podstawie zużycia peletu w sezonie 2011/2012 oraz 2012/2013 i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez 

wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zamówionego paliwa . 

 

§ 6 
Całość zakresu usług stanowiących istotę przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się realizować  we własnym zakresie,  

lub powierzyć część.................................................................wskazanemu w ofercie podwykonawcy, tj................................... 

 

§ 7 
1. W razie stwierdzenia podczas odbioru dostawy niezgodności dostawy w stosunku do oferty i zamówienia Wykonawca na 

własny koszt dostarczy w ciągu kolejnych 24 h właściwe paliwo oraz pokryje wszelkie koszty i straty Zamawiającego 

wynikające z faktu wycofania dostawy. 

2. Niniejsza Umowa obowiązuje również w przypadku rozbudowy, redukcji i innych zmian w wyposażeniu kotłowni. 

 

§ 8 
W przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich umów 

regulujących zasady współpracy zawartych pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcami. Umowy te będą dostarczone przed 

podpisaniem umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i będą stanowiły załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 9 
Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w ofercie 

Wykonawcy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie 

działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działanie lub zaniechanie. 

 

 

§ 10 
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

b) zostanie rozwiązana firma Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 

swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

b) Zostanie rozwiązana firma Zamawiającego, 

c) Zamawiający zostanie postawiony w stan likwidacji, 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie merytoryczne. 

 
§ 11 

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

Wykonawcy. 

2. Umowa może być także rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę warunków niniejszej umowy, a w szczególności powtarzających się – minimum łącznie dwa - naruszeń 

dotyczących terminu dostawy i jakości peletu w stosunku do złożonej oferty i zapisów SIWZ . 
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3. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym traktowane będzie jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy od 

realizacji umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność i nastąpi po rozliczeniu wzajemnych zobowiązań stron 

umowy. 

 

§ 12 
Strony ustalają następujące kary umowne: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1. w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 za każde 24 h zwłoki – opóźnienia w 

zrealizowaniu zamówionej dostawy 

2. w wysokości 25.000,00 zł brutto za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy (w tym rozwiązanie umowy w trybie 

natychmiastowym), 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar 

umownych, na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sądy właściwe 

dla Zamawiającego. 

4. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 

 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 44 ustawy Pzp. i art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jedn. – Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ) 

 

 

 

WYKONAWCA:       …………………………………………………….. 

 

     ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

składając ofertę w przetargu na: 

DOSTAWAPELETU DRZEWNEGO  

ZNAK SPRAWY GZK-1/MM/2013 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

 

 

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. 

Nr 113, poz. 759): 

 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej właściwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy                                                         Imienna pieczątka i czytelny podpis 

(lub pieczęć firmowa)                                                        osoby (lub osób) upoważnionej (ych) 

 

 

 

 

 

...................................................dn. ..........................2013r. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

 

oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ) 

 

 

 

 

WYKONAWCA:        ……………………………………… 

  

 ……………………………………... 

 

 

 

składając ofertę w przetargu na: 

 

DOSTAWAPELETU DRZEWNEGO  

ZNAK SPRAWY GZK-1/MM/2013 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM(Y),  ŻE:  

 

 

 

 

 

Stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759) nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy                                                                  Imienna pieczątka i czytelny podpis 

(lub pieczęć firmowa)                                                                   osoby (lub osób) upoważnionej (ych) 

 

 

 

 

 

...................................................dn. ..........................2013r. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW PELETU 

ZNAK SPRAWY GZK-1/MM/2013 
 

Oświadczam, iż w okresie ............... ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu wykonałem następujące 

dostawy: 

 

Lp. Opis dostawy 
Zamawiający  

– adres i nr telefonu 

Wartość 

brutto dostawy 

Okres realizacji 

rozpoczęcie  

m-c rok 

zakończenie 

m-c rok 

1. 

     

2. 

     

3. 

     

 

DO POWYŻSZYCH DOSTAW ZAŁĄCZAM NIŻEJ ODPOWIEDNIE REFERENCJE 

 

Nazwa i adres Wykonawcy                                                  Imienna pieczątka i czytelny podpis 

(lub pieczęć firmowa)                                                             osoby (lub osób) upoważnionej (ych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................dn. ..........................2013r. 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI / NIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
art 26 ust 2D 

 

 

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie 

przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert częściowych na: 

dostawę peletu , znak sprawy GZK-1/MM/2013 

 

 

Wykonawca: 
Nazwa i adres: .............................................................................................................. .............................. 

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

Województwo: ................................................................................................................ ............................ 

Numer telefonu: ........................................................... Numer faksu ......................................................... 

NIP...................................................................... REGON.............................................. ............................. 

 

 

Oświadczam/my że Wykonawca …........................................................
1
 do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
2
 

Lp. Nazwa podmiotu: 

1................................................................................ 

2................................................................................ 

3................................................................................ 

4................................................................................ 

5................................................................................ 

 

Uwaga! 
1
 Należy napisać odpowiednio „należy” albo „nie należy” 

2
 Wykaz należy wypełnić, jeżeli wykonawca w oświadczeniu napisze, że należy do grupy kapitałowej. 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Imienna pieczątka i czytelny podpis 

(lub pieczęć firmowa)    osoby (lub osób) upoważnionej (ych) 

 

 

 

 

 

 

...................................................dn. ..........................2013r. 

 

 

 

 


