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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z 
późniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych do niej. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych  

ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz  

Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7:00 do 15:00 

Tel. (065) 546-29-28, telefax: (65) 546 27 17,  

 NIP 699-187-10-57,  zwany dalej ,,Zamawiającym”.  

  
2. TRYB I ZAKRES UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach 
wykonawczych do niej. 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221.000 euro, w oparciu o art. 10 ust.1, art. 11 
ust. 8 oraz art. 39-46  Prawa zamówień publicznych. 
3. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) jest mowa bez bliższego określenia 
o „ustawie” należy uważać, że dotyczy to ustawy, o której wyżej mowa.  
4.Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia o 
których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 
5. UMOWA O PODWYKONAWSTWO – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty  budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a 
w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami.  
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
 
2a INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZ ĄCE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. Komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. 
”Platformy Zakupowej” dostępnej pod adresem https://www.platformazakupowa.pl ( dalej: “Platforma Zakupowa”). 
2. Informacje i dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem zostały zamieszczone w zakładce “Postępowania”. W 
celu zapoznania się z zamieszczonymi informacjami lub dokumentami należy przejść na formularz postępowania. 
3. Poniżej Zamawiający przedstawia wymagania techniczno-organizacyjne związane z udziałem Wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
1) Złożenie oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na Platformie Zakupowej oraz przez Wykonawców 
nie posiadających konta na Platformie Zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać zakładkę 
“Zaloguj się” w kolejnym kroku należy wybrać “Załóż konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z 
poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora. W przypadku Wykonawców niezalogowanych w celu złożenia oferty 
niezbędne jest podanie adresu e-mail (na który wysłane będzie potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy firmy, 
nieobowiązkowo nr telefonu.  
2) Złożenie oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 25a, w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
składanych w trakcie toczącego się postępowania wymaga od Wykonawcy posiadania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego.  
3) Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie zaszyfrowana przez 
system. Nie jest możliwe zapoznanie się  treścią złożonej oferty przez upływem terminu otwarcia ofert.  
4) Podpisanie dokumentów w formie skompensowanej poprzez opatrzenie całego pliku jednym podpisem kwalifi kowanym jest 
równoznaczne z poświadczaniem za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów. Dokumenty, co do 
których wymagana jest forma oryginału, muszą zostać podpisane indywidualne (każdy z nich) kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Podpisanie skompresowanego pliku, w którym umieszczono dokument w formie oryginału nie stanowi 
podpisania tego dokumentu.  
4. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumantów 
elektronicznych ( Dz. U z 2017r., poz. 1320: dalej “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne 
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj: 
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie  mniejszej niż 512 kb/s. 
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza 
wersja, jeden z systemów operacyjnych –MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, 
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0. 
4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format ploków pdf. 
5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia sprawie użycia środków komunikacji, określa dopuszczalne formaty 
przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. Zalecany format: pdf.  



6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji, określa informacje na temat 
kodowania i czasu odbioru danych, tj: 
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w 
systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system, co następuje 
po terminie otwarcia ofert. 
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji – “Data złożenia oferty”.  
7. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji, określa dopuszczalny format 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 
1) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisać formatem PAdES; 
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innych niż pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XadES. 
8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania 
z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem 
https://www.platformazakupowa.pl w zakładce “Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.  
9. Zamawiający informuje, że instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania 
dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w 
niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce “Instrukcje dla Wykonawców” na stronie 
internetowej pod adresem https://www.platformazakupowa.pl. 
10. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne. W celu ułatwienia Wykonawcom korzystania z Platformy Zakupowej 
operator platformy uruchomił Centrum Wsparcia Klienta, które służy pomocą techniczną od 7:00 do 17:00 od poniedziałku do 
piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail cwk@platformazakupowa.pl.  
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
3.1.Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego o parametrach spełniający wymagania klasy 23/18/06 oraz jego 
transport do Zamawiającego w ilości 3600 ton. Dostawy zgodnie z prognozą zużycia węgla. W przypadku wystąpienia 
temperatur powietrza odbiegających znacznie do temperatur występujących w poprzednich sezonach grzewczych Zamawiający 
odpowiednio zmniejszy ilość dostaw w granicach do - 15% tj. do 3060 ton lub udzieli zamówień uzupełniających w 
wysokości do 15% tj. 4140 ton polegających na rozszerzeniu dostaw węgla w wielkości zapewniającej ciągłość zaopatrzenia 
w ciepło odbiorców. Dostawca dostarczy dodatkowe ilości węgla w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i na zasadach 
zawartych w niniejszym SIWZ. Realizacja poszczególnych dostaw będzie następować po uprzednim złożeniu zlecenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych dostaw w ramach przedmiotu 
zamówienia, które dostosowane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców.  
3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej dostawy węgla przy zachowaniu warunków i terminów zgodnie z 
harmonogramem dostaw. Jednakże ze względu na ograniczoną powierzchnię magazynową maksymalna dostawa może wynosić
2000 ton.  
3.3.  Parametry jakościowe węgla miał II A typu 32.1 lub 32.2 klasy 23/18/06 o następujących parametrach w każdej dostawie 
odniesionych do stanu roboczego: 
a) typ 32.1. lub 32.2 gazowo-płomienny  
b) wartość opałowa min 23.000 kJ/kg 
c) wartość wilgoci całkowitej max 12 % 
d) zawartość popiołu max 18% 
e) zawartość siarki max 0,6% 
f) skład frakcyjny 0-3 ( 30%), 3-10(50%), 10-20 (20%) 
g) zawartość części lotnych w stanie analitycznym min 28% 
h) temperatura topliwości popiołu 1350º C  
i) spiekalność – liczba Rogi: 5-20 
wg PN -82/G-97001: PN-82/G-97002: PN-82/G-97003 
 
Węgiel do celów energetycznych luzem – zgodnie z PN-82/G-97003 
Typ węgla wg PN-82/G-97002-32. Sortyment wg PN-82/G-97001-M II 
Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna.  
Nie zachowanie ww. parametrów technicznych dostarczonego węgla skutkować będzie zwrotem dostarczonego węgla do 
wybranego oferenta.  
3.4 Dostawy należy realizować wyłącznie transportem kolejowym do najbliższej czynnej stacji PKP. Stacja PKP Rawicz 
obecnie jest nieczynna. Koszty transportu węgla kamiennego pokrywa dostawca. Cena ofertowa powinna zawierać koszty 
transportu.  
Sprzedający zobowiązany jest w terminie dostawy węgla wykonać analizę chemiczną węgla pobranego przy załadunku 
wagonów węglem i przesłać wyniki analizy drogą faxową z jednoczesnym listowym potwierdzeniem, na adres Zamawiającego. 
Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw. Oferent 
będący płatnikiem podatku VAT powinien wyliczyć należny podatek ( zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. O podatku od 
towarów i usług z późn. zm.). Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.  
 
 3.5 Cykl życia węgla  
1) transport węgla zapewnia Wykonawca ( transport kolejowy do najbliższej stacji PKP) oraz transport samochodowy 



kotłownia ul. Fiołkowa 2, Rawicz) 
2) badanie węgla – analizę chemiczną wykonuje Wykonawca zgodnie z § 2 ust 8  umowy  
3) kontrolne pobranie próbek – zgodnie z  z § 7 ust 4 i 5  umowy 
4) popiół i żużel powstały w wyniku spalania węgla będzie przedmiotem dostawy zagospodarowanych przez Zamawiającego. 
 
Wspólny słownik zamówień : 09111210 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

4. TERMINY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

4.1. Węgiel kamienny dostarczony będzie sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami w okresie od grudnia 2019r.
(pierwsza dostawa do 20.12.2019r.) do kwietnia 2020r. wg. harmonogramu dostaw przedstawionego w załączniku nr 1 do 
projektu umowy. 
4.2. Dostawy realizowane do dnia 20-go każdego miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych 
poszczególnych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w 
ciepło odbiorców.    
  
5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki 
dotyczące:  
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2.Sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
Określenie warunków:  
2.1. Zamawiający wymaga by wykonawca przedstawił informację 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, tj. wykazał co najmniej posiadanie środków finansowych 
lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł  
 
2.2. Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego 
dokumentu, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł  
 
 
3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Określenie warunków: 
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga by 
wykazał, iż wykonał z należytą starannością,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 
800 000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz 
załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
  
5a. PODSTAWY WYKLUCZENIA  
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., tj.: 
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub 
złożenia ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U.z 2016 r. poz. 176),  
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  
c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;  
4. wykonawcę, 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;  
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 



przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów;  
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, 
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje 
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu  o udzielenie zamówienia;  
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba 
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w 
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych;  
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na 
podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału  w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
  
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
  
5b. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę WRAZ Z OFERTĄ W 
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ 
NIE PODLEGA WYKLUCZENIU  
1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 
2.      Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium. 
3.      Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane. 
4.      Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – oświadczenie aktualne na dzień składania 
ofert wykonawca zobowiązany jest przesłać w terminie określonym na składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Oświadczenie wypełnione i podpisane elektronicznie przez 
wykonawcę, stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie JEDZ o którym mowa w niniejszej 
SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa 
także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów.  
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1,2,3,4, 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. 
7. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie JEDZ.  
8. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami SIWZ zastosowanie mają przepsiy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26.07.2016r. w sprawie rodziajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm. dalej:” Rozporządzenie w sprawie rodziajów dokumentów’). 
 
5c. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
 
1. Wykonawca w celu prawidłowego wypełnienia jednolitego dokumentu zamówienia JEDZ/ESPD może 
skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem:  
 
  https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl 
 
2. Zamawiający dołączył instrukcję korzystania z elektronicznego narzędzia ESPD jako załącznik do SIWZ oraz 



formularz JEDZ w formacie xml, wygenerowany z narzędzia ESPD. 
3. Szczegółowa instrukcja składania JEDZ elektronicznie dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf. 
4. Zamawiający informuje, iż pod adresem   https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl   Komisja Europejska udostępniła 
narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie 
standardowego formularza  JEDZ (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). 
  
 
3. Zasady składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (JEDZ) w formie 
elektronicznej. 
3.1. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów 
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 
elekrtonicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z ich w zakresie 
w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny 
wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.  
3.2. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest Platforma 
Zakupowa.  
 UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie 
stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świdaczeniu usług drogą elektroniczną.  
 
JEDZ należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności nastepujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, . 
rtf, .xps, .odt. Zamawiający określając dopuszczalne formy korzystał z katalogu formatów wskazanych w 
załączniku nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postacielektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Formaty wyżej 
wymienione umożliwiają użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub 
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z wyżej wymienionych formatów.  
c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca 
podpisuje wyżej wymieniony dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez 
Dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świdczącym usługi certyfikacyjne –
podpis ekektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. –
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r. Poz. 1579).  
d) Wykonawca przesyła Zamawiającemu podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę 
postępowania którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na 
identyfikację JEDZ-SPRAWA DOP/361-05/2019 – NAZWA WYKONAWCY..  
e) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składającego na wezwanie w trybie 
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
 
6. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKON AWCĘ LUB 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJ ĄCEGO, W CELU POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU  
1. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
(Platformie Zakupowej) - https://www.platformazakupowa.pl informacji z otwarcia ofert ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
1.1. Oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
2. Na podstawie art. 26 ust. 3, w związku z art. 26 ust. 1 ustawy PZP,  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 



wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem Platformy Zakupowej w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów:  
 
2.1. W zakresie wskazanie spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca 
przedłoży: 
2.1.1. informacj ę 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, tj. wykazał co najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej 
niż 100.000,00 zł 
2.1.2. opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny niezbędny dokumentu, potwierdzający że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia 
nie niższą niż 100.000,00 zł  
 
2.1.3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych z należytą starannością 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie 
niższej niż 800.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane 
oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w art. 22a 
ustawy, na wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz 
złożyć oświadczenia i dokumenty takie jak wykonawca. 
2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
2.2.1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
2.2.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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; 
2.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, 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; 
2.2.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – składanych na wezwanie Zamawiającego. 
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 
o których mowa w: 
3.1.1. § 5 pkt 1 Rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 
dnia 26.07.2016r. – 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 art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. 
3.1.2.  § 5 pkt 2–4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r – składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) 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, 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
3.1.3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r, powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
3.2. 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 § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26.07.2016 r, 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. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się. 
3.3. 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. 
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
rzeczypospolitej polskiej -  składanych na wezwanie Zamawiającego. 
4.1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. , składa na Platformie Zakupowej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osoby upoważnione do tych czynności dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26.07.2016r., w zakresie określonym w 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. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. zdanie pierwsze stosuje się. 
4.2. 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. 
  
6a. WYKAZ OŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ ĄCYCH CZY WYKONAWCA POLEGA JĄC NA 
ZDOLNO ŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKR EŚLONYCH W ART. 22A 
USTAWY, BĘDZIE DYSPONOWAŁ NIEZB ĘDNYMI ZASOBAMI W STOPNIU UMO ŻLIWIAJ ĄCYM NALE ŻYTE 
WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OCENY, CZY ST OSUNEK ŁĄCZĄCY WYKONAWC Ę Z 
TYMI PODMIOTAMI GWARANTUJE RZECZYWISTY DOST ĘP DO ICH ZASOBÓW  
1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 
żąda następujących dokumentów, które określają w szczególności:  
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 
2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 2, 3, 4, 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. 
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa 
także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów.  
  
6b. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ ĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
PODWYKONAWCY  
Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–4 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26.07.2016r., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a 
który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.  
  
 
6c. WARUNKI WYMAGANE PRZY ZŁO ŻENIU OFERTY WSPÓLNEJ KILKU PRZEDSI ĘBIORCÓW 
(KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA)  
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 
złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać 
zakres umocowania.  
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 
ustawy; 
b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu. 
3. Dokumenty należy złożyć zgodnie z §7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia. 
  
6d.  FORMA DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POST ĘPOWANIU  
1. Wszystkie dokumenty wchodzące w sklad oferty oraz skladane w trakcie postępowanianależy złożyć na Platformie 
Zakupowej w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający 
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie 5 września 2016r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ( Dz. U. 



z 2016r., poz. 1579 z późn. zm). 
2. Dokumenty i oświadczenia wchodzące w skład oferty oraz składane w trakcie postępowania, sporządzone w językach 
obcych muszą być zlożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  
3. Dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumantów, składne są w oryginale w 
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem.  
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówinia publicznego alba podwykonawca, w zakresie 
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  
5. Poświadczenia za zgodnośc z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 4 
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  
6. Ilekroć w SIWZ, a także załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisania dokumentów lub oświadczeń lub też 
potwierdzenia dokumentów lub oświadczeń za zgodność z oryginalem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty 
to powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca podlega, zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu 
na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca podlega na podstawie pełnomocnictwa.   
  
 
6e. ANALIZA I OCENA   
1. Ocena potwierdzenia spełnienia warunków. 
Ocena potwierdzenia, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez 
wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że 
wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia 
tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 
dokumentów. Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na 
zasobach innych podmiotów, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji zamówienia, 
zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 12 
pkt. 4 ustawy UZP. 
2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia wykonawcy. 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy PZP. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do 
oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób 
potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust 1 spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na 
mocy art. 24 ust. 12, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Ofertę wykonawcy wykluczonego 
uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.  
  
6f. WYMOGI ZAMAWIAJ ĄCEGO I ICH SPEŁNIENIE.  
1. Wymogi zamawiającego 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy. 
b) wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, 
c) złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z rozdziałem 10 w terminie określonym w rozdziale 11 
niniejszej specyfikacji, 
d) spełnienie wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji. 
2. Ocena spełnienia wymogów zamawiającego. 
2.1. Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, 
prawidłowości i ważności złożonych  dokumentów. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie 
odrzucona.                                                                                                                                                  
2.2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
2.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
2.4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba 
upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją ,,za 
zgodność z oryginałem” pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej oraz jej podpisem. 
2.5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub złożyli je z 
błędami, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać 
spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i wymagań zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert.  
  
6e) Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   



 
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI oraz PRZEKAZY WANIA 
OŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI  
1.  Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, z zachowaniem formy 
elektronicznej. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do 
Platformy Zakupowej.  
Postępowanie prowadzone jest pod numerem referencyjnym sprawy DOP/361-05/2019. Wykonawcy powinni we wszelkich 
kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wskazany numer referencyjny.  
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w w języku polskim. 
3. Wykonawcy powinni kierować o Zamawiającego wszelką korespondencję z zachowaniem formy elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej.  
4. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 6 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po wyznaczonym 
terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 
5. Treść zapytań ( bez ujawnienia żródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SIWZ Zamawiający 
przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Palatformy Zakupowej 
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
7. W uzasadnionym przypadku Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść dokumentów składających się  
na niniejszą SIWZ.  
8. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do
godz. 15:00 są pracownicy Gminy Rawicz Zakładu Usług Komunalnych: 
- w sprawach procedury przetargowej tel. ( 065) 546-18-81 
- w sprawach przedmiotu zamówienia tel. ( 065) 546-27-60 
  
8. WADIUM  
Informacja na temat wadium: 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 48.000,00 zł (czterdzieści osiem 
tysięcy złotych) 
 
Wadium wnosi się: 
a) w pieniądzu - wpłata na konto Gminy Rawicz Zakładu Usług Komunalnych nr konta Bank Polski 89 1020 4027 0000 1002 
1525 5473 z dopiskiem Wadium na przetarg – Sukcesywna dostawa miału węglowego ilości 3600 ton loco Rawicz ul. Fiołkowa 
2. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego. 
b) w poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 
275), w formie elektronicznej poprzez wczytanie na Platformie Zakupowej dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).  
2. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje sie termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
3. Kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 1a, należy dołączyć do oferty.
4. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące 
bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 
ustawy PZP. 
5. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z form wymienionych w ust. 1b, winny być dołączone do oferty w 
oryginale. 
6. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego wykonawcy, zostanie niezwłocznie zwrócone po podpisaniu umowy. 
7. Pozostałym wykonawcom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert.  
9. W oparciu o art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. 
10. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 
nieprawidłowy – art. 89 ust. 1 pkt. 7b Pzp.  
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.  
12. W przypadku wniesienia wadium i niezłożenia oferty, Wykonawca jest zobowiązany złożyć do Zamawiającego wniosek o 
zwrot wadium.  
  
9. TERMIN ZWIAZANIA OFERT Ą 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.      
2.  Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
  



10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
1.Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym (wg. 
załącznika do SIWZ) za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Oferta oraz dokumenty, co do których wymagana jest forma 
oryginału, muszą zostać podpisane indywidualnie ( każdy z nich) kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne 
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wyklonawca nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust 4 ustawy, tj. nazwa (firma) Wykonawcy, adres Wykonawcy, 
informacje dotyczące oceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawarte w ofercie. 
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
UWAGA: Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Z 2018r. poz. 419) które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, muszą zostać załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku w miejscu właściwym dla informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  
 
 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I J EDZ, WARUNKI ZMIANY ALBO WYCOFANIA 
OFERTY  
1. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej udostępnionej 
przez Zamawiającego na stonie internetowej https://www.platformazakupowa.pl. 
2.  Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2019r.  o godzinie 8:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym 
terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy o fakcie złożenia oferty po terminie.  
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  31.05.2019r . o godz. 08.15 w biurze Zamawiająego pod adresem ul. Winiary 4b, 63-900 
Rawicz 
4. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty wynikające z niezastosowania się przez 
Wykonawcę do wymagań niniejszj SIWZ.  
5. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym, najpierw dokonać oceny ofert, a 
następnie zbadać, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w podtępowaniu ( art. 24aa PZP). 
6. Wykonawca posiadający konto na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert 
samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.  
7. Wykonawca nie posiadający konta na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania 
ofert samodzielnie zmienić ofertę. Wykonawca niezalogowany nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty 
należyskontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatora Platformy Zakupowej, które służy pomocą 
techniczną od 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku po numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: 
cwk@platformazakupowa.pl. 
8. Na platformie Zakupowej w zakładce “Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania 
oferty. 
10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty ( 
załączników).  
  
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  
1. Zaoferowana cena winna uwzględniac koszty węgla i jego transportu do najbliższej stacji PKP oraz transportu loco Rawicz 
ul. Fiołkowa 2.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego uzależnionego od warunków atmosfertcznych, 
zamówienie dodatkowe będzie realizowane na warunkach i cenach zawartych w umowie dostawy.  
3. Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.  
4. Ostateczna ocena oferty ustalona przez oferenta powinna uwzględniać ewentualne upusty jakie oferent zastosuje.  
5. Cena oferty winna być wyrażona w PLN. 
6. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT. 
7. Podatek akcyzowy – Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego. 
8. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  
  
13. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT WZÓ R  
1. Ocena ofert będzie dokonana oddzielnie dla każdego zadania w następujący sposób: 
- cena /koszt/ z VAT-em– 100% 
 
Zamawiający w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1 sporządzi streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację.  



 
1.1 wartość punktowa dla ceny (C) będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku ceny najniższej do ceny badanej i pomnożenie 
uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, czyli wg. poniższego wzoru: 

 
                                    cena ofertowa najniższa (z VAT-em)  
                          C =   ---------------------------------------------------    x 100 = ilość punktów 
                                       cena badanej oferty (z VAT-em) 

 
1.2. Obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady iż wartości
od 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości od 5-9 zaokrągla się w górę). 
 
1.3. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści 
złożonych ofert.  
 
1.4. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w w/wym. kryteriach. Oferta, która uzyska 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów zostanie uznana jako najkorzystniejsza. 
 
1.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny 
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 
 
1.6. Do wyboru najkorzystniejszej oferty są dopuszczone wyłącznie oferty uznane za ważne niepodlegające odrzuceniu.  
 
1.7. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów. 
 
1.8. Zamawiający godnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki 
pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie 
powodujące istotnych zmian w treści ferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostało poprawiona.  
 
1.9 Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawijącym prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.  
  
14. FORMALNOŚCI,  JAKIE POWINNY ZOSTA Ć SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY  
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę  którego oferta zastała wybrana o  terminie i miejscu zawarcia umowy. 
Wybrany wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy, w terminie 
podanym przez Zamawiającego. W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany wykonawca traci wadium na rzecz 
Zamawiającego. 
2. Wykonawca będzie zobowiązany do niewzłocznego podania Zamawiająego danych niezbędnych do sporządzenia umowy lub 
przekazania dokumentów, które okażą się konieczne do zawarcia umowy.  
3. Postanowienia ustalone we wzorze Umowy nie podlegają negocjacjom. 
4. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.  
   
15. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
Zamawiający uznaje iż zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie węgiel dostarczony na plac składowy. 
  
16. WZÓR UMOWY  
1. Istotne elementy umowy: 
a) parametry jakościowe węgla, 
b) cena netto, 
c) miejsce dostawy, 
d) zasady i tryb rozliczeń jakościowych i ilościowych węgla kamiennego, 
e) kary umowne. 
2. Umowa (umowy), która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, będzie 
zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem 
treści ofert. 
  
17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym osobom prawnym jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej 
ustawy. 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności  Zamawiającego podjętej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, może wnieść odwołanie do 
Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 



pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
4. Odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia. 
5. 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 na stronie internetowej. 
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 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. 
7. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do 
czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
9. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. 
10. 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. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą drogi pocztowej. 
11. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym 
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której 
jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do 
postępowania odwoławczego. 
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie trzech dni od dnia otrzymania kopii 
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli 
mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami 
strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie 
Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi 
na wniesione odwołanie.  
15. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 
16.  W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć 
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili 
do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie 
przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 
17. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 11 niniejszego rozdziału SIWZ., nie mogą następnie korzystać z 
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem sądu albo na podstawie art. 186 
ust. 2 i 3 ustawy. 
18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu 
otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy. 
19.  Czynności  Wykonawcy  który  przystąpił  do  postępowania  odwoławczego  nie  mogą pozostawać  w  sprzeczności  z 
czynnościami  i  oświadczeniami  strony,  do  której przystąpił. 
20. Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.   
  
18. Klauzule informacyjne w zakresie danych osobowych  
W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U. UE.L.2016.119.1. ze zm.), 
dalej: “RODO”. 
Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania jest 
Zakład Usług Komunalnych ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@zukrawicz.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny Zakładu Usług Komunalnychul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz. 

3.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych mogą być: 
4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo Zamównień Publicznych ze zm. ( Dz. U. 2017.1579), dalej “Ustawa”. 



4.2. organy kontrolne  
4.3. osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o odstępie do 

informacji publicznej (Dz. U.2018, 1330 j.t) 
4.4. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Ponadto zgodnie 

z art. 97 ust. 1 Ustawy przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres 
przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 
będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres 
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji. - art. 6 ust. 1 f RODO.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia 
przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych. 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa fax: 22 531-03-01 
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00 

Infolinia: 606-950-000 
czynna w dni robocze: 10.00–13.00 

Infolinia dla Inspektorów Ochrony Danych: 606-942-000 
czynna w dni robocze: 10.00–13.00 

 
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają w Ustawy. 

  
19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                          
                                                                                                            
2. Zamawiający oświadcza że: 
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  b) nie zamierza zawierać umowy ramowej, 

c) nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, 

d) nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

e) rozliczenia finansowe będą prowadzone w walucie polskiej, 
f) nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 
g) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 
h) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
i)nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a  i 4 ustawy pzp. 
j) nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej 
specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Niniejsza specyfikacja stanowią całość z następującymi załącznikami: 
1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy:  
- Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej,  
- Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego – Wykaz wykonanych dostaw, 
- Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego – Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne 
zasoby, 
- Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o powierzeniu części zamówienia dla podwykonawcy. 
2. Załącznik Nr 2 Wzór umowy wraz zpostępowaniem reklamacyjnym i załącznikiem nr 1 – harmonogram dostaw  

3. załącznik nr 3. ESPD – plik, w formacie xml, wygenerowany z narzędzia ESPD – do przygotowania Formularza Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówinia (JEDZ). 

4. załącznik nr 4 Klauzule informacyjne w zakresie danych osobowych  
 

 

 
 



„Formularz  ofertowy”                                                                Załącznik Nr 1 do SIWZ z dnia .............2019 r. 
  
  

Strona ......... Stron .......... 
  
  
  
 Nazwa i siedziba Zamawiającego: Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz  
 
                                                       

Oznaczenie wykonawcy – nazwa 
  
  
  
  

NIP /Regon 
 

Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo) 
  
  
  

Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu: 
  
Imię i nazwisko: ….................................................................... 
  
nr telefonu: ….................................................................... 
Nr faksu służbowego 
  
Nr fax: …............................................................ 
Kontakt internetowy (strona www., e-mail) 
  
  
  
Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone  w pieniądzu): 
E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę: 
  
  

 

  
  

……………… 
…………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Strona.......... stron............. 

  
 
 
 



 

OFERTA OSTATECZNA  

NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MIAŁY W ĘGLOWEGO W ILO ŚCI 3600 TON LOCO RAWICZ UL. FIOŁKOWA 2  
                                                                             
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na "Sukcesywną dostawę miału węglowego w ilości 3600 ton loco Rawicz ul. 
Fiołkowa 2" w asortymencie miał energetyczny M II A typ........ o wartości opałowej 23 000 kJ/kg w ilości ogólnej ok 3600 ton 
+  15%, realizowane o okresie od grudnia 2019r. do kwietnia 2020r., oferujemy dostawy zgodnie z wymogami opisu 
przedmioty zamówienia o następujących parametrach i za następujące ceny: 
 
1. miał energetyczny II typ......... o parametrach: 
- wartość opałowa 23 000 kJ/kg 
- zawartość popiołów max 18% 
- zawartość siarki max 0,6% 
- zawartość wilgoci całkowitej max 12% 
- skład frakcyjny 0-3(30%), 3-10 (50%), 10-20 (20%) 
- zawartość części lotnych min. 28% wg PN-81/G-0416-1988 
-spiekalność określona liczbą Rogi 5÷20  
- temperatura mięknienia popiołu powyżej 1200°C w atmosferze utleniającej  
- temperatuta topnienia popiołu powyżej 1300°C w atmosferze utleniającej  
- temperatura spiekania popiołu powyżej 950°C w atmosferze utleniającej  
wg PN-82/G-97001, PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 
Węgiel do celów energetycznych luzem – zgodnie z PN-82/G-97003 
Typ węgla wg PN-82/G-97002-32. Sortyment wg PN-82/G-97001-M I czy M II  
 
1.1. Cena ryczałtowa netto węgla typu ........ o wartości opałowej 2300kJ/kg bez podatku akcyzowego  
loco kopalnia z której pochodzą dostawy: netto ........................................zł/tona 
słownie złotych................................................................................................ z należytym podatkiem VAT ........% 
 
1.2. Cena ryczałtowa transportu miału węglowego skalkulowana do Rawicz ul. Fiołkowa 2: 
netto ............................ zł/tona słownie złotych....................................netto z należnym podatkiem VAT ..........% 
 
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
1. Przedmiot  zamówienia wykonamy w terminie: 
- rozpoczęcie 20.12.2019 r. 
- zakończenie 20.04.2020 r. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
3.Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60dni.                                                                            
5.Oświadczamy, że przekazany nam wzór umowy i warunki płatności w niej  zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie     
wyznaczonym przez zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze wykonawcy.    Jesteśmy świadomi, że gdyby z 
naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz zamawiającego.  
6. Składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*. Ponadto 
oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*. 
7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.W przypadku braku wskazania jednej z opcji zamawiający przyjmie, że oferta 
nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
 
 
 
……………………………………………               …………………………………………… 
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                              Czytelne podpisy osób uprawnionych  
      do reprezentowania Wykonawcy                                                       do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 

Strona.......... stron.............
 
8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w 
naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich zamawiającego.  



9. W celu realizacji umowy wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy: 
................................................ tel ........................................ 
10. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ..................................................................... 
11. Reklamacje należy składać na numer faksu wykonawcy: ................................................. lub e-mail 
……………………………………..……………… 
12. Oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń. 
13. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem: 
        Tak ____________________proszę podać jakim? (małym/średnim) 
        Nie 
Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw wg Komisji Europejskiej (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 
36): 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EURO. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EURO. 
14. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny  z warunkami / parametrami technicznymi 
i organizacyjnymi określonymi w SIWZ oraz załącznikach do niej. 
15. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty 
danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późna. zm.) 
zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej. 
16. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy 
(firmy) podwykonawców*: 
Część zamówienia: ....................................................................................................................... 
Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................... 
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części 
zamówienia podwykonawcy 
17.  Do niniejszej oferty załączono: 
1) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium, 
2) Pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane, 
3) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wypełnione w zakresie określonym w SIWZ, 
4) …………………………………….......................................................................................... 
* niepotrzebne skreślić 
18.  Oferta została złożona na …....  ponumerowanych stronach. 
  
  
 
 
……………………………………………               …………………………………………… 
   Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                           Czytelne podpisy osób uprawnionych  
      do reprezentowania Wykonawcy                                                   do reprezentowania Wykonawcy 
  
 
 
 
Miejscowość .................................................. data ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 
  

INFORMACJA O PRZYNALE ŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  
– Sukcesywna dostawa miału węglowego w ilości 3600 ton loco Rawicz ul. Fiołkowa 2 

  
  
  
……………… 
(pieczęć firmy)                                                    miejscowość, data …………………………… 
  
  
Nazwa Wykonawcy: ………………....………………………………………………………… 
  
Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………. 
  
  

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

l.p. 
Nazwa (y) Wykonawcy (ów): 

Adres: 
  
  
 
  
  
  
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę miału węglowego w ilości 3600 ton, oświadczam, że na dzień 
składania ofert wykonawca: 
  
nie należy*  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 798 ze zm)  
 
należy*  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm) 
*niepotrzebne skreślić lub pominąć 
  
UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest składane przez 
każdego z nich z osobna. 
  
Niniejsze oświadczenie wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 
z otwarcia ofert. 
  
W oświadczeniu wykonawca winien wskazać czy w zakresie, na który została złożona oferta zachodzą powiązania z 
innym wykonawcą (wskazanym w informacji z otwarcia ofert), które prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
przedmiotowym postępowaniu. 
  
  
  
……………………………………………             …………………………………………… 
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                         Czytelne podpisy osób uprawnionych  
      do reprezentowania Wykonawcy                                                 do reprezentowania Wykonawcy  
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 
  
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  
– Sukcesywna dostawa miału węglowego w ilości 3600 ton loco Rawicz ul. Fiołkowa 2 

  
……………… 
(pieczęć firmy)                                                        miejscowość, data ………………………. 
  
Nazwa Wykonawcy: ………………....………………………………………….…….……… 
  
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 
  
W Y K A Z  W Y K O N A N Y C H  D O S T A W  
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw węgla 
kamiennego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
 
 
 

Zakres dostawy 
 

Nazwa i adres 
Wykonawcy, 

który świadczył 
dostawę 

 

Nazwa i adres 
Zamawiającego  
na rzecz którego 
świadczona była 

dostawa  
 

Data wykonania 
dostawy 

(dzień-miesiąc-rok 
 

Wielkość całkowita 
zamówienia 
(wartość) 

 

    W okresie trzech 
ostatnich lat 
minimum trzy 
dostawy węgla 
kamiennego o 
wartości rocznej nie 
niższej niż 800 000 
zł. 
 
  
 

    

 
 
  
  
  
 
Uwaga: Do wykazu należy dołączyć poświadczenia potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane  lub są wykonywane 
należycie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenia powinny być 
wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeśli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie może uzyskać poświadczenia składa on oświadczenie. 
  
  
……………………………………………                …………………………………………… 
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                           Czytelne podpisy osób uprawnionych  
      do reprezentowania Wykonawcy                                                   do reprezentowania Wykonawcy  
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 
  

ZOBOWI ĄZANIE PODMIOTÓW 
ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZB ĘDNE ZASOBY 

– Sukcesywna dostawa miału węglowego w ilości 3600 ton loco Rawicz ul. Fiołkowa 2 
  
……………… 
(pieczęć firmy)                                                        miejscowość, data ………………………. 
  
Nazwa Wykonawcy: ………………....………………………………………….…….……… 
  
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 
  
Zobowiązanie określa: 
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 
charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
nazwa  i adres podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby (tj. innego podmiotu) zobowiązuje się do 
oddania do dyspozycji ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę niezbędnych zasobów wykazanych: 
W załączniku nr … (kompetencje lub uprawnienia)* 
1) ……………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………………………………………… 
W załączniku nr … (sytuacja finansowa lub ekonomiczna)* 
1) ……………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………………………………………… 
W załączniku nr … (zdolność techniczna lub zawodowa)* 
1) ……………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………………………………………… 
  
Do korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort i miał. 
  
*niepotrzebne skreślić 
  
……………………………………………                 …………………………………………… 
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                               Czytelne podpisy osób uprawnionych  
      do reprezentowania Wykonawcy                                                        do reprezentowania Wykonawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego 
  
  
  
  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O POWIERZENIU CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA DLA PODWYKONAWCY  

– Sukcesywna dostawa miału węglowego w ilości 3600 ton loco Rawicz ul. Fiołkowa 2 
  
……………… 
(pieczęć firmy)                                                        miejscowość, data ………………………. 
  
Nazwa Wykonawcy: ………………....………………………………………….…….……… 
  
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 
  
  
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy 
(firmy) podwykonawców*: 
  
  
Część zamówienia: ....................................................................................................................... 
  
Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................... 
  
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części 
zamówienia podwykonawcy 
  
  
  
  
……………………………………………                 …………………………………………… 
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                              Czytelne podpisy osób uprawnionych  
      do reprezentowania Wykonawcy                                                         do reprezentowania Wykonawcy  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2. 
  

,,Wzór umowy” 
 
 

U  M  O  W  A  NR ........... 
  
Umowa zawarta w dniu …................. r. pomiędzy: 
Gminą Rawicz - Zakładem Usług Komunalnych, ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz 
NIP: 699-187-10-57, REGON: 410035700, 
reprezentowanym przez: 
Antoniego Radojewskiego – Dyrektora Zakładu, przy kontrasygnacie 
Anny Jankowiak – Głównego Księgowego, zwanym dalej „ZAMAWIAJ ĄCYM” 
a 
................................................................. 
reprezentowanym przez : 
..............................................................., zwanym dalej „SPRZEDAJĄCYM ”  
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Użyte w treści niniejszej umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi objaśnieniami: 
1. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym, na warunkach zapisanych w niniejszym 
dokumencie i załącznikach do niego i stanowiących integralną część umowy. 
2. Przedmiot umowy – oznacza przedmiot zamówienia złożonego przez Zamawiającego określony w § 2 ust.1. 
3. Wada – cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność towaru ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z 
okoliczności lub przeznaczenia rzeczy. 
4. Odbiór towaru  - rozumie się przekazanie przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do użytkowania o parametrach 
jakościowych i w ilości zgodnej z zamówieniem. 
 

§ 2 
1. Zamawiający zleca, a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawy węgla kamiennego dla Gminy Rawicz Zakładu Usług 
Komunalnych w Rawiczu w asortymencie miał energetyczny II typ ............ o wartości opałowej 23000 kJ/kg w ilości 
ogólnej ok. 3600 ton ±15%, spełniające wymagania jakościowe Zamawiającego. Dostawy realizowane w okresie od 
grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r. zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik do umowy (zał. nr. 1). 
Realizacja poszczególnych dostaw do 20 dnia każdego miesiąca określonego w harmonogramie dostaw. W przypadku 
wystąpienia temperatur powietrza odbiegających znacznie od temperatur występujących w poprzednich sezonach 
grzewczych Zamawiający odpowiednio zmniejszy ilość dostaw w granicach do - 15% tj. do 3060 ton lub udzieli 
zamówień uzupełniających w wysokości 15% tj. 4140 ton. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które 
dostosowywane będą do potrzeb 
i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców. 
2. Dostarczany miał węgla kamiennego będzie jednorodny w swojej masie, o stabilnych parametrach jakościowych zgodnych z 
umową. 
3. Ilość dostarczonego węgla będzie wynosiła ogółem 3600 ton  
4. Dopiszcza się odstępstwo od podanej ilości ± 15% w zależności od potrzeb Zamawiającego  
5. Sprzedający będzie dostarczał miał węglowy zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 
6. W okresie ujemnych temperatur Sprzedawca na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko 
przymarzaniu węgla. 
7. Strony dopuszczają zmiany w harmonogramie dostaw – wymagają one bieżącego uzgodnienia przez obie strony umowy. 
8. Sprzedający na swój koszt prowadzi załadunek węgla. Sprzedający ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją 
dostawy. 
9. Sprzedający zobowiązany jest w terminie dostawy węgla wykonać analizę chemiczną węgla pobranego przy załadunku 
wagonów węglem. I przesłać wyniki analizy drogą faxową z jednoczesnym listownym potwierdzeniem, na adres 
Zamawiającego. 
10. Wyniki analizy chemicznej winny zawierać następujące dane: 
- wartość opałową w stanie roboczym, 
- zawartość popiołu w stanie roboczym, 
- zawartość siarki w stanie roboczym, 
- wilgoć całkowitą, 
- numery wagonów z których zostały pobrane próby do analizy chemicznej. 
 

§ 3 
1.Termin wykonania umowy ustala się zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik nr 1 do umowy: 



a) pierwsza dostawa - do 20.12.2019 r. 
b) ostatnia dostawa – do 20.04.2020 r. 
2.Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej dostawy węgla przy zachowaniu warunków i terminów płatności zgodnie z 
harmonogramem dostaw. Jednakże ze względu na ograniczoną powierzchnię magazynową maksymalna dostawa może wynosić 
2000 ton. 
 

§ 4 
1. Strony ustalają następującą cenę miału energetycznego typu MIIA ....... o wartości opałowej 23000 kJ/kg i następujących 
parametrach: 
− zawartość popiołu max. 18% 
− zawartość siarki max. do 0,6% 
− spiekalność określona liczbą Rogi nie wyższa niż 5÷20 
− zawartość wilgoci  całkowitej max 12% 
− skład frakcyjny 0-3 (30%) 3-10 (50%) 10-20 (20%) 
− zawartość części lotnych min. 28% wg PN-81/G-0416-1988 
− temperatura spiekania popiołu powyżej 950°C w atmosferze utleniającej 
− temperatura topnienia popiołu powyżej 1300°C w atmosferze utleniającej 
− temperatura mięknienia popiołu powyżej 1200°C w atmosferze utleniającej  
wg PN –82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 
Węgiel do celów energetycznych luzem – zgodnie z PN-82/G-97003 
Typ węgla wg PN –82/G-97002 -32. Sortyment wg PN –82/G-97001 –M II 
 
cena netto węgla: ........... zł/tona, słownie: ..................................................... 
+ podatek VAT według obowiązującej stawki 23% 
cena brutto węgla: .............. zł/tona, słownie: ................................................ 
 
2. Zmiana ceny węgla może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku zmiany ceny netto węgla określonej w „Cenniku węgla 
sortymentów miałowych bez akcyzy dla sprzedaży na zamówienia przy przedpłacie” obowiązującego w Polskiej Grupie 
Górniczej Sp. z o.o. ul. Powstańców 30, 40-039 w ramach umów sprzedaży zawieranych przez kopalnie PGG Sp. z o.o... Cena 
węgla w dniu złożenia oferty wynosi zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym od .................. r. dla węgla typu ............
wartości opałowej 23 000 kJ/kg i zawartości siarki max. 0,6 % wynosi: .............. zł/tona netto, słownie: 
......................................... 
2.1. Zmiana ceny węgla nastąpi o różnicę w wielkości ceny węgla odczytaną z aktualnie obowiązującego cennika (na dzień 
składania ofert obowiązuje cennik od..................... r.) w stosunku do cennika z dnia przekazania przez Sprzedającego informacji 
o zmianie ceny dla danego typu i klasy węgla z uwzględnieniem zawartości siarki. 
2.2. O zamiarze zmiany ceny węgla Strona występująca o zmianę powiadomi drugą Stronę umowy na piśmie wraz z podaniem 
uzasadnienia popartego stosownymi cennikami oraz załączeniem wyliczenia nowej ceny. 
3. Dostawy węgla realizowane będą na koszt i ryzyko Sprzedającego. 
4. Sprzedający oferuje następującą cenę za transport węgla wraz z pozostałymi kosztami określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 
- cena netto: ......... zł/tona, (słownie:...................) + podatek VAT według obowiązującej stawki 23%, 
- cena brutto: ............. zł/tona (słownie: ..........................) 
Zamawiający nie będzie zmieniał ceny za transport węgla. 
5. Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT, podatek ten będzie naliczany w 
wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zgodnie z przepisami prawa. 
6. Łączna wartość zamówienia:........................... zł brutto słownie:(................................. ) wraz z kosztami transportu 
7. W/g. prognozy dostaw (załącznik nr 1) wartość zamówień w: 
- 2018r. wyniesie: ....................... zł brutto 
- 2019r. wyniesie: ....................... zł brutto 
 

§ 5 
Strony ustalają, że podstawą zapłaty za dostarczony towar będą faktury wystawione za przedmiot umowy za cenę określoną w 
§ 4 niniejszej umowy. 
 

§ 6 
1. Zamawiający dokona płatności faktur za dostarczony miał węglowy przelewem na konto 
Sprzedającego umieszczone na fakturach w terminie 30 dni, pod warunkiem otrzymania analizy chemicznej dostarczonego 
węgla zgodnie z § 2 pkt. 8 i 9 niniejszej umowy. 
2. Za dzień zapłaty faktur uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
3. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, który dla Zamawiającego 
jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty 
upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 
4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki karne. 
5. Zamawiający jest płatnikiem VAT o nr NIP: 699-187-10-57. 
6. Sprzedający jest płatnikiem VAT o nr NIP: ........................... 
7. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój 



bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
8. Sprzedający nie może dokonać przelewu swych wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, 
chyba że wcześniej uzyska pisemną – pod rygorem nieważności – zgodę Zamawiającego na dokonanie cesji. 
 

§ 7 
1. Jeżeli zostaną stwierdzone odstępstwa od parametrów jakościowych wymaganych w § 4 umowy z odchyłkami określonymi 
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, na niekorzyść Zamawiającego, wówczas Zamawiającemu przysługuje: 
a) prawo do przyjęcia zareklamowanej partii dostawy pod warunkiem zastosowania w stosunku do niej obniżenia ceny w 
wysokości zwrotu różnicy w cenie netto węgla o parametrach otrzymanych w stosunku do ceny netto węgla o parametrach 
wymaganych oraz zastosowanie kary umownej w postaci obniżenia ceny netto o 3% wartości reklamowanej partii dostawy 
obliczonej dla ceny ofertowej netto.  
 
Różnica w cenie zostanie wyznaczona wg następujących zasad: 
 
a1) zostanie ustalona procentowa zależność między ryczałtową ceną klasy węgla wymaganej umową, a ceną tej samej klasy 
węgla w „Cenniku węgla sortymentów miałowych bez akcyzy dla sprzedaży na zamówienia przy przedpłacie” obowiązującego 
w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o., w ramach umów sprzedaży zawieranych przez kopalnie PGG Sp. z o.o. . stanowiącym 
załącznik do umowy (zał. nr 3), 
a2) następnie zostanie odczytana cena węgla dla klasy dostarczonej (reklamowanej) 
z „Cennika węgla sortymentów miałowych bez akcyzy dla sprzedaży na zamówienia przy przedpłacie w wariancie 
wagonowym” obowiązującego w Polskiej Grópie Górniczej Sp. z o.o.., 
w ramach umów sprzedaży zawieranych przez kopalnie PGG Sp. z o.o. ., 
a3) następnie zostanie wyznaczona cena węgla dla klasy węgla podlegającej reklamacji przy zastosowaniu zależności 
procentowej zgodnej z pkt. a1., 
a4) wysokość obniżki ceny stanowi różnica między ceną węgla określonego w umowie, a ceną węgla obliczoną w pkt. a3 i 
przemnożona przez wielkość reklamowanej dostawy, 
b) prawo do zwrotu całości zakwestionowanej dostawy do Sprzedającego i awaryjnego zakupu opału innego dostawcy z 
prawem do odszkodowania w wysokości poniesionych dodatkowych kosztów związanych z tym zakupem powyżej cen 
ustalonych w umowie, jak również do kary umownej w wysokości 5% wartości zakwestionowanej partii dostawy 
obliczonej dla ceny ofertowej netto, 
c) prawo do zwrotu całości zakwestionowanej dostawy do Sprzedającego z żądaniem nowego transportu spełniającego 
wymagane warunki jakościowe, przy czym koszty zwrotu 
i dostarczenia nowej dostawy obciążą Sprzedającego. 
2. Postępowanie reklamacyjne prowadzone będzie w sposób określony w załączniku nr 2 do umowy. Wyniki badań jakości 
węgla uzyskane w trakcie postępowania reklamacyjnego, stanowić będą podstawę do bonifikaty ceny, niezależnie od 
przewidywanych umową kar. 
3. Udokumentowane przez Zamawiającego różnice w ilościach dostarczonego węgla między 
ilością deklarowaną w dokumencie przewozowym przez Sprzedającego, a ilością sprawdzoną przez Zamawiającego będą 
uwzględnione w płatnościach za dostawy na podstawie reklamacji ilościowej zgłoszonej na piśmie przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający określa następujący sposób pobrania próbek dostarczanego węgla w celu 
przeprowadzenia podstawowych analiz laboratoryjnych: 
- próbkę komisyjną należy pobrać zgodnie z PN-90/G-04502 (dla reklamacji parametrów chemicznych) lub PN-90/G-04502, 
PN-82/G-97001 oraz PN-82/G-97003 (dla określenia zawartości nadziarna, podziarna lub kamienia). Każda ze stron otrzymuje 
próbkę laboratoryjną, natomiast trzecią próbę odpowiednio zabezpieczoną i zaplombowaną przechowuje się jako rozjemczą. 
Przy rozbieżnych wynikach reklamacja może zostać rozpatrzona w oparciu o średnie arytmetyczne wartości wyników Stron. 
W przypadku braku obecności przy rozładunku przedstawiciela Sprzedającego,Zamawiający dokonuje pobrania prób 
samodzielnie. Do postępowania reklamacyjnego zostają przyjęte wyniki otrzymane z analizy technicznej której dokonał 
Zamawiający, próba dla Sprzedającego pozostanie w magazynie Zamawiającego. Przy rozbieżnych wynikach reklamacja może 
zostać rozpatrzona w oparciu o średnie arytmetyczne wartości wyników Stron. 
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedający wystawi Zamawiającemu fakturę korygującą. 
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji jakości dostarczonej partii węgla potwierdzonej 
badaniami wykonanymi przez jednostkę niezależną, koszty wykonania analizy przez tę jednostkę pokrywa Sprzedający. W 
przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty badań pokrywa Zamawiający. 
7. Różnica w cenie z tytułu uznanych roszczeń jakościowych będą rozliczne przez Sprzedającego na bieżąco w formie faktur 
korygujących. 
 

§ 8 
1. Strony ustalają z tytułu nienależytego wykonania umowy kary umowne. 
2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) Sprzedający płaci Zamawiającemu kary umowne: 
− za zwłokę w zrealizowaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 
0,5% wartości netto dostawy ustalonej zgodnie z harmonogramem dostaw za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tej dostawy, 
− za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości 
5% wartości netto niezrealizowanych dostaw przewidzianych harmonogramem, 
− w przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego parametrów jakościowych kary określone w § 7  
b) Zamawiający płaci Sprzedającemu kary umowne: 



− z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanych 
dostaw przewidzianych harmonogramem dostaw, 
− za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę , która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania przez tę stronę umowy, wezwania do zapłaty i noty obciążeniowej. Kary mogą być potrącane z wymagalnych 
wierzytelności wynikających z zapłaty ceny sprzedaży. 
 

§ 9 
1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację 
uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające 
wykonanie umowy w całości lub części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy 
zachowaniu należytej staranności. 
2. Przejawami siły wyższej są w szczególności: 
− klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., 
− akty władzy państwowej, np. stan wojenny, stan wyjątkowy, strajki, 
3. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z 
Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. 
4. Jeżeli okoliczność siły wyższej trwa dłużej niż 7 dni, Zamawiający może odstąpić od dostaw w tym okresie i zaspokoić 
swoje potrzeby z innych dostępnych źródeł. 
 

§ 10 
Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnego aneksu i wymagają pisemnej 
zgody drugiej strony. 
 

§ 11 
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w jej 
niewykonanej części gdy: 
1.1. Sprzedający z nieuzasadnionych przyczyn nie realizuje dostawy w ciągu 7 dni kalendarzowych od terminu określonego w 
harmonogramie zał. nr 1 do umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie. 
1.2. W przypadku niedotrzymania warunków umowy w zakresie: 
- dostaw opału niezgodnych z harmonogramem, lub oferowaną klasą węgla, 
- złą jakością miału węglowego, 
- brakiem wyników analizy chemicznej wykonanej podczas załadunku węgla zgodnie z § 2 pkt. 8 i 9. 
Zamawiający odstąpi od umowy skutkiem natychmiastowym, po pisemnym poinformowaniu Sprzedającego. 
1.3. Ogłoszono upadłość lub zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Sprzedającego lub wszczęto postępowanie naprawcze. 
1.4. Uchwalono likwidację Sprzedającego – również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 
1.5. Wszczęto wobec Sprzedającego postępowanie egzekucyjne lub nastąpiło zrzeczenie się majątku Sprzedającego na rzecz 
wierzycieli. 
2. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający: 
2.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 14 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania
wystosowanego przez Sprzedającego złożonego na piśmie. 
2.2. Odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru towaru, pomimo pisemnego 
wezwania wystosowanego przez Sprzedającego. 
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
 

§ 12 
1. Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna za uzasadnione - możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 
ustawy PZP w następujących przypadkach: 
- zmian prognozy dostaw, płatności, 
- zmian wynagrodzenia w części dotyczącej podatków obciążających przedmiot umowy, w szczególności co do podatku 
akcyzowegozgodnie z ustawą z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym ( zwolnienie lub utrata zwolnienia) 
- zmian osób odpowiedzialnych za zamówienie, 
- przekształcenia którejkolwiek ze stron, 
- warunki płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 
- zmiana punktu - stacji PKP dostawy węgla, w przypadku zmian w ograniczniach dostępu do ogólnodostępnych torów do 
czynności ładunkowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
- zmiana wynagrodzenia związana z ewentualną zmianą dostawy punktu – stacji PKP dostawy o udokumentowany nowy 
transport, o które nastąpi zwiększenie lub zmniejszenie kosztów dostawy.  
2. Zmiana postanowień tej umowy może nastąpić tylko w formie podpisanego przez obie strony Aneksu pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 
 
 



 
§ 13 

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 
2. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w §12 ust.1, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej 
umowie uważa się za doręczone. 
3. Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy: Zamawiający: Pan Marcin Cichowlas tel. 65 546 27 60 
Sprzedający: …………………………………......tel. .................................... 
 

§ 14 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Właściwym do rozpoznania sporów powstałych w trakcie realizacji umowy jest Sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego 
3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
 
 
Wykaz załączników do umowy: 

§ 15 
1. Harmonogram dostaw węgla - zał. nr 1. 
2. Postępowanie reklamacyjne - zał. nr 2. 
3. „Cennik węgla kamiennego energetycznego dla sortymentów miałowych”. 
obowiązujący od ..................... r. w  Polskiej Grópie Górniczej Sp. z o.o., - zał. nr 3. 
4. Oferta Sprzedającego z dnia .............. r. 
5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
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POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
1. Podstawą reklamacji będzie stwierdzenie niezgodności parametrów zbadanych z deklarowanymi przez Sprzedającego tj. 
zaniżenie kaloryczności, zawyżenie zawartości popiołu, zawartość siarki, zawartości wilgoci lub niezgodny z wymaganiami 
skład frakcyjny. 
− zaniżenie kaloryczności powyżej 500 kJ/kg, 
− zawyżenie zawartości popiołu powyżej 1%, 
− zawyżenie zawartości siarki o 0,02% dla miału energetycznego, którego parametry określono w §4 ust. 1, 
− zawyżenie zawartości wilgoci co najmniej o 1% od maksymalnej dopuszczalnej 
zawartości wilgoci równej 11%, 
− zawyżenie składu frakcyjnego o 5% w przedziałach 0,0 - 1,0 mm i 1,1 - 3,0 mm w stosunku do parametrów frakcyjnych 
zamówionego opału. 
 
2. Reklamowanie dostaw opału odbywać się będzie w oparciu o próbę w ilości około 20 ton, która jest składowana w 
wydzielonym miejscu placu opałowego. 
 
3. Czas na wykonanie podstawowych analiz przez laboratorium wynosi 12 dni roboczych od chwili pobrania przez 
przedstawiciela Zamawiającego próbki. 
4. W przypadku powstania rozbieżności parametrów jakościowych węgla z wymaganymi umową, obowiązuje następująca 
procedura postępowania reklamacyjnego: 
- podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji z tytułu niewłaściwej jakości lub 
braków ilościowych, w terminie 16 dni roboczych od daty otrzymania dostawy. 
Jako datę zgłoszenia uznaje się datę nadania pisma, nadania faksu do Sprzedającego. W przypadku faksu reklamujący ma 
obowiązek dosłać oryginał pisma. 
- wady jakościowe winny być określone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie 
pobierania, przygotowania prób i wykonania analiz technicznych oraz poparte wartościami liczbowymi. 
 
5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dokumenty identyfikujące reklamowaną partię węgla oraz podstawę zgłoszenia 
reklamacji. 
6. Reklamacja ilościowa dostawy węgla transportem kolejowym: 
Zamawiający winien dołączyć protokół komisyjnego przeważania wagonu z udziałem przedstawiciela PKP, ustalając stan 
przesyłki i wagonu w chwili przystąpienia do rozładunku 
wagonu oraz stwierdzony brak opału. 
 
7. Nie udzielenie pisemnej odpowiedzi przez Sprzedającego na reklamację w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jej 
otrzymania, uważa się za uznanie reklamacji. Jako datę pisemnej odpowiedzi traktuje się datę otrzymania pisma, faxu przez 
Zamawiającego. 
 
8.Komisyjne pobieranie próby z reklamowanej partii węgla na miejscu składowania, Komisja z udziałem Zamawiającego i 
Sprzedającego pobiera próbę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia odpowiedzi na reklamację. W przypadku 
braku Sprzedającego § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
 
9. Próbkę komisyjną należy pobrać zgodnie z PN-90/G-04502 (dla reklamacji parametrów chemicznych) lub PN-90/G-04502, 
PN-82/G-97001 oraz PN-82/G-97003 (dla określenia zawartości nadziarna, podziarna lub kamienia). Każda ze stron otrzymuje 
próbkę opału do badań wykonanych akredytowanym laboratorium, natomiast trzecią próbę odpowiednio zabezpieczoną i 
zaplombowaną przechowuje się jako rozjemczą u Zamawiającego. Reklamacja może zostać rozpatrzona w oparciu o średnie 
arytmetyczne wartości wyników Stron. 
 
10. W przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska, każda ze stron ma prawo zlecić analizę próby rozjemczej w 
uzgodnionym przez Strony niezależnym laboratorium. W przypadku braku uzgodnienia Zamawiający przekazuje próbę 
rozjemczą do Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych Głównego Instytutu Górnictwa, plac Gwarków 1, 
40-166 Katowice. Wyniki próby rozjemczej rozstrzygają o wyniku reklamacji. 
 
11. W wyniku powtarzających się różnic w oznaczeniach parametrów, Strony mogą uzgodnić wspólny tryb pobierania prób 
węgla z dalszych dostaw u Zamawiającego lub Sprzedającego przez komisję składającą się z przedstawicieli Stron wraz z 
możliwością oznaczenia parametrów próbki rozjemczej. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                            SPRZEDAJĄCY 
 

 

 

 



 

 

zał. nr 1 

 
 

HARMONOGRAM DOSTAW MIAŁU W ĘGLOWEGO  
 

ILO ŚĆ SZACUNKOWA 3600 TON 

 

 

TERMIN DOSTAWY  ILO ŚĆ TON 

do 20 grudnia 2019 1000 

do 20 stycznia 2020 1000 

do 20 lutego 2020 700 

do 20 marca 2020 700 

do 20 kwietnia 2020 200 

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                     SPRZEDAJĄCY 



 
 

 załącznik nr 4 do SIWZ  
 
Klauzule informacyjne w zakresie danych osobowych  
W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U. UE.L.2016.119.1. ze zm.), 
dalej: “RODO”. 
Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania jest Zakład 
Usług Komunalnych ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz.. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@zukrawicz.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny Zakładu Usług Komunalnychul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
4. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych mogą być: 

a. organy kontrolne  
b. osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o 

odstępie do informacji publicznej (Dz. U.2018, 1330 j.t) 
c. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy z Gminą Rawicz Zakładem Usług 
Komunalnych. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 
przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 
Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji. - art. 6 ust. 1 f RODO. 

6. Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do dostępu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania 
ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

7. Strony wzajemnie wypełnia obowiązek w stosunku do swoich pracowników za drugą stronę.  
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, przysłguje Pani/Panu/Państwu prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa fax: 22 531-03-01 
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00 

Infolinia: 606-950-000 
czynna w dni robocze: 10.00–13.00 

Infolinia dla Inspektorów Ochrony Danych: 606-942-000 
czynna w dni robocze: 10.00–13.00 

 
9. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt. 3 powyżej, dla zawarcia i wykonania umowy 

zawartej z Gminą Rawicz Zakładem Usług Komunalnych, a konsekwencją niepodania Pani/Pana/Państwa danych osobowych 
będzie brak możliwości zawarcia umowy.  

 



załącznik nr 3 do SIWZ  
 
plik w formacie xml, wygenerowany z narzędzia ESPD  
 
 
 
 
 
Plik, w formacie xml,  wygenerowany z narzędzia ESPD (“ESPED”) znajduje się w odrębnym pliku o nazwie “załącznik nr 3 
do SIWZ ESPD”. Plik należy pobrać i zapisać na dysk komputera oraz wypełnić przy pomocy narzędzia udostępnionego przez 
Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd. 
 
Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej należy zanazczyć “Jestem wykonawcą”. Następnie należy 
zaimportować “ESPD” wczytując plik będący załącznikiem nr 3 do siwz. Po sporządzeniu JEDZ należy do podpisać przez 
osobę lub osoby uprawnione. 
 
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego zamówienia należy złożyć w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą środka komunikacji elektronicznej tj. poprzez 
e – mail. Szczegółowy zakres wymagań określony został w SIWZ.  
 

 
 


