SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zakup i dostawę miału węglowego
do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o.
(wartość szacunkowa zamówienia przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie przepisu art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych)
OPUBLIKOWANY W DZIENNIKU URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ Nr 2020/S 121-297495

Identyfikator postepowania fa8a4b74-88f3-4cf9-bc7f-7fdd9ec9d080
Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: PWKC/20/ZP/2020
§1
Nazwa oraz adres zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki
NIP 796-294-31-74, REGON 142896450, Nr BDO: 000106775
adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl,
e-mail: pwkc@pionki.pl
tel. 48 385 25 14
§2
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, jako
zamówienie sektorowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia „Ustawą”.
§3
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa miału węglowego w ilości do 14.000 (słownie:
czternaście tysięcy) ton, do magazynu kotłowni Zamawiającego, samochodami samowyładowczymi
(wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09111000-0.
2. Przedmiotem zamówienia jest miał węglowy o minimalnych parametrach:
a) klasa II A,
b) wartość opałowa nie mniej niż 23000 kJ/kg,
c) zawartość siarki nie więcej niż 0,7 %,
d) zawartość popiołu nie więcej niż 16 %,
e) wilgotność nie większa niż 12 %,
f) zawartość części lotnych nie mniejsza niż 28 %.
3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
10. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących poszczególne czynności w ramach realizacji zamówienia.
11. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i wskazać firmy tych podwykonawców.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
§4
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
§5
Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych),
b) zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał) dostawy
(minimum 3), odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot
niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony)
złotych brutto.
2. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach, o których mowa w § 7 SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń w sposób
jednoznaczny musi wynikać, że wykonawca spełnia wymienione warunki, tj. wykaże że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert o wartości nie niższej niż 3.000.000,00 zł
(słownie: trzy miliony złotych),
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywał) dostawy (minimum 3), odpowiadające swoim rodzajem
dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż
2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych brutto.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków przez wykonawcę metodą „zero – jedynkową"
(spełnia/nie spełnia).
4. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została
oceniana jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

§6
Podstawy wykluczenia
Poza wykonawcą, który podlega wykluczeniu z mocy prawa, Zamawiający wykluczy z postępowania
również wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w przepisie art. 24 ust. 5 pkt.
1 i 8 Ustawy, tzn.:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie przepisu art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
roku – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie przepisu art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo
upadłościowe,
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych (z wyjątkiem wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
§7
Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oferty oświadczenie podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (dalej „JEDZ”), w zakresie dotyczącym Wykonawcy. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w § 12 ust. 7 niniejszej Specyfikacji wykonawca przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów). Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w ust. 4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia:

a)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w przepisie art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,

c)

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,

d)

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

e)

oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f)

oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g)

oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych,

h)

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
o wartości nie niższej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych),

i)

wykazu dostaw (minimum 3, odpowiadających swoim rodzajem dostawom
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż
2.000.000,00 złotych brutto) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6:
a) lit. b) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy – wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) lit. a), c), d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w ust. 6 lit. b), składa dokument, o którym mowa w ust. 7 lit. a), w zakresie określonym
w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (z zachowaniem terminów ich wystawienia
wskazanych w ust. 7). W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
11. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie

składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w przepisie art. 86 ust. 4 Ustawy.
§8
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej /PWKC/domyslna.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Robert Pyryt telefon 48 385 25 14, adres e-mail: pwkc@pionki.pl,
Hanna Kupisz telefon 48 385 22 52, adres e-mail: pwkc@pionki.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej
Specyfikacji.
8. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem
Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail pwkc@pionki.pl lub /PWKC/domyslna
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w ust. 9 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

§9
Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 130.000,00 (słownie: sto trzydzieści
tysięcy) złotych.
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
Ustawy, tj.:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bakowy Zamawiającego (w tytule
należy podać numer postępowania oraz „dostawa miału węglowego, wadium”):
69 2490 0005 0000 4530 3911 3993
5. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 lit. b) – e) musi wskazywać przedmiot
zamówienia i zabezpieczyć złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą. Dokument
taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta
wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których
mowa w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie przez
wykonawcę wadium w wymaganej wysokości opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osób upoważnionych do jego wystawienia należy przesłać wraz z ofertą.
§ 10
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
§ 11
Opis sposobu przygotowywania ofert
1.

Wykonawca składa ofertę (zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
Specyfikacji) wraz z ewentualnymi załącznikami, za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana (przez osoby umocowane do składania w imieniu
wykonawcy oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w § 7 ust. 11 niniejszej
Specyfikacji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone

w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego
pliku archiwum (ZIP).
4.

Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP).

5.

Do ofert należy dołączyć również dokument potwierdzający wniesienie wadium.

6.

W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki
cywilnej) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby działającej w ich imieniu (jeden z wykonawców,
bądź osoba trzecia).

7.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również
na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.

8.

Po upływie terminu do składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej
oferty.

9.

Zaproponowana w ofercie cena musi być wyrażona liczbą oraz słownie.

10. Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w postępownaiu obciążają wyłącznie wykonawcę.
§ 12
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 28 lipiec 2020 roku, do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2020 roku, o godz. 10:30.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
§ 13
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego - cena za 1
tonę brutto miału węglowego z dostawą do magazynu Zamawiającego.

2. Cena zaoferowana przez wykonawcę jest ceną brutto (wraz z podatkiem od towarów
i usług), uwzględniającą wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu całego zamówienia,
w szczególności cenę transportu do Zamawiającego.
3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę.
4. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
5. Cena powinna być wyrażona liczbą a także słownie.
§ 14
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:
60 pkt – cena całkowita brutto (waga 60%)
20 pkt – zawartość siarki (waga 20%)
20 pkt – zawartość popiołu (waga 20%)
2. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może uzyskać oferta nie może
przekraczać 100 pkt.
3. W ramach kryterium ceny całkowitej brutto (C) oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 60
punktów. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach tego kryterium, przyjmując
zasadę, że 1% wagi oceny = 1 punkt.
Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
najniższa oferowana cena
Cena (C) = ------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena badanej oferty
4. W ramach kryterium zawartości siarki całkowitej w stanie roboczym (ZS) oferta wykonawcy może
otrzymać maksymalnie 20 punktów. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
tego kryterium, przyjmując następującą zasadę:
Lp.
1
2
3

Zawartość siarki całkowitej
w stanie roboczym [%]
≤ 0,5
≤ 0,6
≤ 0,7

Liczba punktów
20
10
0

5. W ramach kryterium zawartości popiołu w stanie roboczym (ZP) oferta wykonawcy może otrzymać
maksymalnie 20 punktów. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach tego
kryterium, przyjmując następującą zasadę:
Lp.
1
2
3

Zawartość popiołu w stanie Liczba punktów
roboczym [%]
≤ 14
20
≤ 15
10
≤ 16
0

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (punkty będą
obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) obliczoną według wzoru:
Łączna liczba punktów = C + ZS+ZP

7. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane w dół
do dwóch miejsc po przecinku.
§ 15
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
W terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, wykonawca, którego oferta została
wybrana, przekaże Zamawiającemu:
1) dane dotyczące osób reprezentujących wykonawcę, jako stronę umowy,
2) numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane wynagrodzenie z tytułu wykonania
zamówienia,
3) dane dotyczące osób, które będą upoważnione przez wykonawcę do utrzymywania bieżących
kontaktów z Zamawiającym,
§ 16
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto.
2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego, wskazany do wpłat wadium.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
§ 17
Warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej
Specyfikacji.
§ 18
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego,
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
9.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
§ 19
Obowiązujące przepisy prawa
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz
Kodeksu cywilnego.

§ 20
Załączniki
Integralną częścią niniejszej Specyfikacji są:
1) załącznik nr 1 – wzór oferty,
2) załącznik nr 2 – wzór JEDZ,
3) załącznik nr 3 – wzór oświadczenia wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej,
4) załącznik nr 4 – wzór oświadczenia wykonawcy dot. należności publicznoprawnych,
5) załącznik nr 5 – wzór oświadczenia wykonawcy dot. wykonanych dostaw,
6) załącznik nr 6 – wzór umowy,
7) załącznik nr 7 – klauzula informacyjna RODO,

Prezes Zarządu Spółki
(-) Robert Pyryt

