
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
DOSTAWA WĘGLA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE 

(Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 10.01.2011 r. pod numerem 10017 – 2011  
w Biuletynie Zamówień Publicznych) 

 
 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Farna 16 
63-100 Śrem 
tel./faks: 61 28 303 69 
mail: dps@dps-srem.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759                   
z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp. 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Dostawy węgla do siedziby zamawiającego w ilości: 
eko – groszek 13 ton (wartość opałowa 25.000 – 27.000 kJ/kg), 
węgiel orzech 52 tony (wartość opałowa 28.000 – 30.000 kJ/kg), 
węgiel miał 50 ton (wartość opałowa 23.000 kJ/kg). 
 
Dostawy węgla będą przebiegać sukcesywnie. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co 
do zakresu i ilości dostaw częściowych oraz odstąpienia od części zamówienia 
objętego umową, w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, czego nie 
można było przewidzieć w chwili konstruowania SIWZ. 
 
CPV 09111100-1 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
2011 rok 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki 
zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie został wykluczony z postępowania 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków udziału                       
w postępowaniu poprzez porównanie i sprawdzenie czy załączone do oferty 
dokumenty spełniają postawione przez Zamawiającego warunki. Ocena będzie 
polegała na stwierdzeniu czy dokument „spełnia”, „nie spełnia” postawionego 
warunku. 

 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIE 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 



1) oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp (załącznik nr 3), 

2) oświadczenie o nie wykluczeniu wykluczony z postępowania na podstawie 
art. 24 ustawy Pzp (załącznik nr 4), 

3) formularz ofertowy (załącznik nr 1), 
4) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2), 
5) zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 5). 

 
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) Zamawiający z Wykonawcami porozumiewa się w języku polskim, 
2) wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad 

określonych w art. 38 ustawy Pzp, 
3) każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści SIWZ, 
4) pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na 

adres Zamawiającego, 
5) Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi 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 polowa wyznaczonego terminu składania 
ofert, 

6) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub droga 
elektroniczną; w przypadku oświadczeń, zawiadomień, informacji                       
i wniosków przekazywanych faksem lub droga elektroniczną uważa się za 
złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu ich złożenia i został potwierdzony fakt ich otrzymania, 

7) osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami – Maria Okoniewska. 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1) Na ofertę składają się: 
 wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy 

(załącznik nr 1), 
 zaakceptowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 2), 
 inne wymagane w SIWZ dokumenty. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną 

ofertę. 



4) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku 
udzielenia pełnomocnictwa wymagane jest złożenie oryginału dokumentu 
lub czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez 
Wykonawcę. 

5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 
przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

6) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte)                    
w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty oraz na 
każdej stronie podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy. 

7) Oferta winna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym. 
8) Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz opisaną w następujący sposób: „Oferta 
na dostawę węgla NIE OTWIERAĆ PRZED 19.01.2011 r. godz. 13.30”. 

9) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 
ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed 
upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie                    
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być 
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10) Zamawiający odrzuci ofertę gdy wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 
ustawy Pzp. 

11) Zamawiający poprawia w ofercie jedynie zapisy określone w art. 87 ust. 2 
ustawy Pzp. 

 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1) Oferty należy przesyłać na adres zamawiającego lub składać w jego 
siedzibie – w sekretariacie dyrektora do dnia 19.01.2011 r. do godz. 13.00. 
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert 
zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

2) Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą 
przybyć w dniu 19.01.2011 r. o godz. 13.30, w siedzibie zamawiającego. 

3) Otwarcie ofert jest jawne. 
4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5) Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje zawarte w ofertach: 

 nazwy oraz adresy Wykonawców, 
 informacje dotyczące ceny, 
 termin wykonania zamówienia, 
 warunki płatności. 

 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1) Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych (zł). 
2) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytego wykonania zamówienia. 

3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie 
formularza ofertowego (załącznik nr 1). 

4) Wszystkie wartości powinny być podane z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku. 



 
 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 
1) Zamawiający będzie oceniał oferty w danym pakiecie według kryterium 

ceny (łączna cena zamówienia). 
 

Lp. Asortyment 

Cena 
jednostkowa 

podana          
w ofercie        

(cena za tonę 
brutto) 

Ilość ton 
Cena łączna 

(CxD=E) 

A B C D E 
1 eko – groszek 

(wartość 
opałowa 25.000 
– 27.000 kJ/kg) 

 13   

2 węgiel orzech 
(wartość 

opałowa 28.000 
– 30.000 kJ/kg) 

 52  

3 węgiel miał 
(wartość 

opałowa 23.000 
kJ/kg) 

 50  

Łączna cena zamówienia (E1+E2)  
 
 

2) W toku dokonywania badania i oceny Zamawiający może żądać udzielenia 
przez wykonawcę wyjaśnień do treści złożonej przez niego oferty. 

 
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań. 

 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 
W postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 
jest wymagane. 

 
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH: 



Istotne postanowienia umowy określa wzór projektu umowy (załącznik nr 5) 
do niniejszej SIWZ. 

 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA                     
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności Zamawiającego podjętej                        
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału                     

w postępowaniu, 
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
 odrzucenia oferty odwołującego. 

4) Przesłanki wniesienia odwołania określone zostały w art. 180 ustawy Pzp. 
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 

dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą 
elektroniczną, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania 
Zamawiającemu. 

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec 
postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz SIWZ na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

7) Odwołanie wobec innych czynności Zamawiającego wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 
18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
 

19. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 
ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ: 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 
LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 i 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 



 
21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH 
SKŁADANIE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
 

22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 
POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNA: 
mail: dps@dps-srem.pl 
www.bip.dps-srem.pl 

 
 

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM                       
A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH: 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 
 

24. INFORMACJA O PRZEWIDYWANIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:  
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty                        
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 
 

25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT: 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
 

26. INFORMACJA O PRZEWIDYWANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4: 
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 
ustawy Pzp. 

 
27. INFORMACJA WYKONAWCY O POWIERZENIU WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM. 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 

28. INNE: 
Załączniki do SIWZ: 
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 
2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, 
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ustawy Pzp, 
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie zgodne z wymogami art. 24 ustawy Pzp, 
5) Załącznik nr 5 – Projekt umowy. 

 


