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I 
 

 
Nazwa i adres Zamawiającego 
Tryb udzielenia zamówienia 

 

 
art.36 ust.1 pkt 1                    
i pkt 2 ustawy Pz 

 
Zamawiającym jest: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Adres: ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica 
NIP: 884-23-68-644, REGON: 891140930 
Kapitał zakładowy: 16 156 000 zł 
Rejestr Przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej numer KRS 0000012277 
Telefon: 74 852-40-41 Fax: 74 852-43-58 
Godziny urzędowania: od 0700 do 1500 
Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzec.swidnica.pl 
strona internetowa: www.mzec.swidnica.pl 

 
 

 
II 

 
Informacje ogólne 

 

 
art. 36 ust.2 ustawy 

Pzp 

 
1. Postępowanie przeprowadza Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o. o. 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”. 
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zmianami), jeżeli 
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

5. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: 

a. Wyłącznie pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami; 
b. Faksem (numer faksu 74/ 852-43-58); w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami, z 

zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej (pod rygorem 
nieważności), z wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna; 

c. Drogą elektroniczną (adres Zamawiającego email:przetargi@mzec.swidnica.pl) 
- ze strony Wykonawcy – jedynie w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwości zapoznania się z treścią pism skierowanych do 
Wykonawców 
- Ze strony Zamawiającego – w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz umieszczanie treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie 
internetowej Zamawiającego www.mzec.swidnica.pl 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).                          

Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 
10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w 

art. 91a ust.1 ustawy Pzp. 
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art.9 ust.2 ustawy Pzp) 
12. Wymaga się, aby wykonawca zdobył wszystkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art.82 ustawy Pzp). 
14. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  
Zamawiający będzie uważał za uchylanie się od obowiązku podpisana umowy w sprawie o udzielenie 
zamówienia publicznego – niestawienie się przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy w siedzibie 
zamawiającego w celu podpisania umowy w wyznaczonym przez zamawiającego dniu i godzinie. 

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 
ustawy Pzp. 

mailto:mzec@mzec.swidnica.pl
http://www.mzec.swidnica.pl/
http://www.mzec.swidnica.pl/
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16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 
ust. 5 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty 
przygotowania oferty. 

17. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą 
osobowości prawnej. 

18. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 

19.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.  
  Zamawiający oceni, w zakresie udostępnianych zdolności lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, spełnianie 
przez podmioty, na których potencjał powołuje się Wykonawca warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji oraz bada, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia.  
  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
Jeżeli podmiot, na którego potencjał powołuje się Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 
kryteriów selekcji lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do 
osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną w wymaganym przez Zamawiającego zakresie.  

 

 
III 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Art. 36 ust. 1pkt.3 ustawy 
Pzp 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 Mg węgla kamiennego koks gruby do MZEC Świdnicy Sp. z o. o.                    
przy ul. Pogodnej 1, 58-100 Świdnica. 

Zakres dostawy przedstawia się następująco: 

Specyfikacja Ilość [Mg] Parametry  
i termin realizacji dostawy 

Węgiel koks gruby    25,00                  uziarnienie: > 40mm  
wartość opałowa: nie mniej niż 27 000 kJ/kg  
zawartość siarki: < 0,6%  
zawartość popiołu: < 12%  
zawartość wilgoci: < 8%  
podziarno: < 14% 
 
Termin dostawy: 
wrzesień  2019 rok - 25 Mg 
 

2. Opał w przedstawionych sortymentach powinien być jednorodny, nie może zawierać brył 
i zlepień. 

3. Forma dostawy: transport samochodowy Dostawcy. 

4. Odbiór opału odbywać się będzie w godzinach od 800 do 1400 w dni robocze, przy użyciu wagi samochodowej 
Zamawiającego. 

5. Skrzynia ładunkowa samochodu z opałem powinna być osłonięta. 

6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 09200000-1. 
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7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości każdej partii dostarczonego towaru. 

 

 
IV 
 

 
Termin wykonania zamówienia 

 
Art.36 ust.1 pkt.4 

ustawy Pzp 
 
Dostawy węgla będą realizowane w zaplanowanych przez Zamawiającego terminach i ilościach określonych                  
w Tabeli ( rozdział III pkt 1 SIWZ), jednakże z zastrzeżeniem możliwości ich zmiany przez Zamawiającego                                  
na  ich realizację przez cały okres obowiązywania umowy. 
 

 
V 

 
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu 

dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

 
Art.36 ust.1 pkt.5 i 6 

ustawy Pzp 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
 o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy w zw. z 1 b, dotyczące:  
  
1) Kompetencji lub posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to                             
z odrębnych przepisów;  Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności  
              
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności.  
                                                                                                          
3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności.  

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia ich                   
z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa wyżej Wykonawca winien do oferty 

dołączyć: 

   oświadczenie o treści określonej wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ – oświadczenie nr 1. 

 

 W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej: 

   oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ – oświadczenie nr 1. 

    wykaz zrealizowanych minimum 3 dostaw paliw stałych, na kwotę co najmniej 30 000 zł netto każda, 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                                   
i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów na okoliczność ich 
należytego wykonania (Załącznik Nr 5 do oferty); 

 
W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej: 

  Oświadczenie o treści określonej wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ – oświadczenie nr 1.                                                                                                          

 Za spełniających warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej 

do realizacji dostawy objętej postępowaniem 38/TR/2019, Zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą 

oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ – oświadczenie nr 1, z zastrzeżeniem zapisów  rozdziału 

II pkt. 19 SIWZ, oraz Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób realizujących zamówienie. 

 

Za spełniających warunek udziału w postępowaniu wymieniony dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ – 

oświadczenie nr 1. Ocena tego warunku dokonywana będzie na podstawie złożenia oświadczenia o treści określonej 

w załączniku nr 2 – oświadczenie nr 1 do SIWZ,  z zastrzeżeniem zapisów  rozdziału II pkt. 19 SIWZ. 
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4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), 

warunki udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy 

wspólnie. Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powinien spełniać każdy                             

z wykonawców samodzielnie.  

 

5. Za spełniających warunek udziału w postępowaniu nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Zamawiający 

uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, z uwzględnieniem 

zapisów rozdziału XXI SIWZ. 

 

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznymi ekonomicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

 
 Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty i oświadczenia, odpowiadające warunkom określonym w Dziale 
V SIWZ oraz dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.  
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie i w miejscu wskazanym w Dziale XV oraz w formie określonej w 
SIWZ. 
 
1. Ofertę, na którą składa się wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
W przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze 
lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, do 
oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie. 
 
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale V SIWZ, Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć do oferty: 
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
b) Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości brutto dostawy, przedmiotu, 
dat wykonania, i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V 
- wg tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania 
wiedzy i doświadczenia,  
c) Dowody, że dostawy wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
(Dowody nie mają uszczegóławiać wykazu tylko go potwierdzać) Dowodami są: - poświadczenie, z tym że w 
odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
e) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 
  
3. Na potwierdzenie, spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Dziale V SIWZ, dotyczącym 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – według załącznika nr 3 do SIWZ,  
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
c) 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 ofert. 
 
4.UWAGA: Informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej, a) Wykonawca, w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
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wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu 
do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący –wg załącznika nr 2 do SIWZ- oświadczenie nr 2. 
  

    5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast 

dokumentów, o których  mowa w § 3 ust. 1  rozporządzenia  Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 r.   w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) składa dokument  lub dokumenty, wystawione w  kraju,  w  którym ma siedzibę  lub  

miejsce  zamieszkania,  potwierdzające odpowiednio,  że nie  otwarto  jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

Dokument ten winien być wystawiony nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z 

wnioskiem o udzieleniu informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

 
VI 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w 
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w 
niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani 

do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika,  
3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. 
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć 
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące 
postanowienia: 
1) określenie celu gospodarczego 
2) Zakres prac wykonanych przez konsorcjantów 
3) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. 

zamówienia 
4) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego 

minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, 
5) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego 

6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem 
zawieszającym. 

 

 

VII 

 

Informacje dotyczące kopii dokumentów 

 

 

Art.36 ust1 ustawy 

Pzp 
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1. Zgodnie z treścią  Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 r.   w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 

dokumenty, o których mowa w rozdz. V są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych 

dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o 

których mowa w § 1 ust. 2 i 3 cyt. wyżej rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy 

lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę winno być przedstawione w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Wybór aktualnego dokumentu dołączonego do oferty tj. oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, należy wyłącznie do Wykonawcy składającego ofertę. 

 
 

 

 

 

 

 
VIII 

 
Informacje o sposobie porozumiewania się 

zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

 

 
Art. 36 ust.1 pkt 7 

ustawy Pzp 

 

1.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą pisemną, faxem i drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem 

pkt. 4 i z uwzględnieniem rozdziału II pkt. 5 SIWZ. 

2. W przypadku przesłania informacji faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 

Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub 

numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z tym pismem.  

3. Adres poczty elektronicznej do komunikowania się w tym postępowaniu: przetargi@mzec.swidnica.pl  

4.  Ofertę wraz z załącznikami należy bezwzględnie złożyć do Zamawiającego w formie pisemnej.             

Dokumenty (oświadczenia) składające się na ofertę przesłane tylko faxem lub mailem przed upływem 

wyznaczonego terminu przez zamawiającego nie zostaną uznane, a wykonawca zostanie wykluczony z 

powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1. ustawy 

Pzp. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez 

ujawnienia źródła zapytania.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.  
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7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający niezwłocznie 

przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zamieści ją na stronie internetowej. 

8. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz na podstawie art. 26 ust. 2 a oraz ust. 4 wezwać, w 

wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie zawiadomi wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 

a) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano 

oraz nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom. 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne.    

 

 
IX 

 

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia 
związane z   realizacją niniejszego zamówienia 

publicznego. 
 

 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane 
będą w PLN. 
 
 

 

X 

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z 
wykonawcami 

 

Art. 36 ust.1 pkt.7 
ustawy Pzp 

 

Upoważnionym do kontaktów z oferentami, z uwzględnieniem zapisów rozdziału II pkt. 5 SIWZ, jest: 

1) Pani Danuta Janaszak, tel. (74) 852-40-41 wew. 213,   

2) w sprawach formalnych: Pani Katarzyna Cyrklewicz (74) 852-40-41 wew. 233, tel. 695 663 452. 

 

 
XI 

 
Wymagania dotyczące wadium 

 

 
Art. 36 ust.1 pkt.8, 
art.45 i 40 ustawy 
Pzp 
 

 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

 

 
XII 

 
Termin związania ofertą (art.85 ustawy Pzp) 

 
Art.36 ust.1 pkt.9 

ustawy Pzp 
 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania Ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 
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3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 

 
XIII 

 
Opis sposobu przygotowania ofert 

 
Art.36 ust.1 pkt.10 

ustawy Pzp 
 

 

 
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.  
Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy, parafowany projekt umowy oraz wszelkie pozostałe wymagane 
dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi                                
w  rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1. Wymagania podstawowe: 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez 
Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo alternatywne 
spowoduje jej odrzucenie, 

2) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpis 
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, 

3) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika  wprost  z  dokumentu  
stwierdzającego  status  prawny  Wykonawcy  (odpis  z właściwego rejestruj) to do oferty należy dołączyć 
oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa, 
określającego jego zakres  i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.     

4) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ a stanowiące załączniki do oferty powinny zostać 
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty zgodnie z ich treścią, 

5) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego 
zapisu zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby, 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści 
art. 93 ust. 4 ustawy. 

 
2. Forma oferty: 
 

1)    Zamawiający ustala wzór Formularza ofertowego, który powinien stanowić pierwsze dwie  strony składanej 
oferty,  

2) ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, ściśle wg wzorów druków załączonych przez 
Zamawiającego. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym identyfikowalnym podpisem przez Wykonawcę, 

3) ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub 
nieścieralnym atramentem),  

4) zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i posiadała spis treści a jej zapisane strony były  ponumerowane, 
5) załączniki oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone, 
6) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 

treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę -w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę pierwotną i 
wpisanie tekstu lub liczby właściwej (przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z 
zachowaniem czytelności błędnego zapisu). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) wraz z 
datą dokonania poprawki, 

7)  formularz ofertowy, oświadczenie  o  nie podleganiu wykluczenia z  postępowania  o udzielenie zamówienia 
należy złożyć w formie oryginałów.  

8) Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „ZA 
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie 
za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z 
imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do 
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reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

9) Tak przygotowaną ofertę należy w zamkniętej, opieczętowanej pieczęciami firmowymi kopercie włożyć                      
i zakleić do koperty oznaczonej „Oferta przetargowa: Dostawa węgla kamiennego koks gruby do MZEC                            
w Świdnicy Sp. z o. o.  numer sprawy:38/TR/2019 - nie otwierać przed 03.09.2019 roku do godziny 
09:15.” 

10) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 W celu wycofania oferty Wykonawca musi złożyć stosowne pismo wycofujące złożoną ofertę, podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Do pisma należy dołączyć dokument, z którego 
wynikać będzie, kto jest uprawniony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. W przypadku braku takiego dokumentu komisja zastrzega sobie prawo do otwarcia 
oferty w terminie wyznaczonym na otwarcie ofert.  

 
    Składając ofertę Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

(Dz. U. Nr 88 poz 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r. ze zm.), art. 297 § 1.; Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo 

innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 

nierzetelny dokument albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu 

dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 
 

 
XIV 

 
Jawność postępowania 

 

 
Art.96 ust.3 ustawy 

Pzp 
 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2.  Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.  
3. Załączniki takie jak opinie biegłych, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane 
przez Zamawiającego i Wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
Formę udostępnienia protokołu postępowania wraz z załącznikami wskazuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016r., 
poz.1128 z  zm.) 
 

 

 
XV 

 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert cześć 

jawna  i  niejawna posiedzenia komisji (art. 86 
ustawy Pzp) 

 

 
art.36 ust.1 pkt.11 
ustawy Pzp 

 

1. Ofertę przygotowaną w sposób jak wyżej, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.09.2019 r.                   
do godz. 09:00 
 
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.09.2019 roku  o godz. 09:15  w  Siedzibie Zarządu MZEC (pokój nr 22).  
 
3. Miejsce składania ofert:  

MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ  W ŚWIDNICY Sp. z o .o. 
                                          ul. POGODNA 1,  58-100 ŚWIDNICA,  Sekretariat 
                                              (za potwierdzeniem daty i godziny złożenia oferty). 
 
4. W części jawnej posiedzenia komisji przetargowej Zamawiający poinformuje obecnych Wykonawców o kwocie 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego. 
 
5.  Stwierdzone zostanie przed otwarciem kopert ich nienaruszenie po czym Zamawiający odczyta nazwy i adresy 
Wykonawców oraz oferowane przez nich ceny, terminy realizacji, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte                     
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w ofertach.  Pozostałe dane zawarte w ofertach komisja badać będzie w części niejawnej posiedzenia. 
 
 
 

 
XVI 

 
Opis sposobu obliczania ceny 

 
Art. 36 ust.1 pkt.12 

ustawy Pzp 
 

 

1. Cenę ofertową należy ustalić w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy przedmiotowego zamówienia 
publicznego wykonaną na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszej SIWZ, 
Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz innych elementów kosztowych gwarantujących należyte wykonanie 
zamówienia.  

2. Cenę oferty należy podać  w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny (Dz. U. z 
1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 k.c. 

3. Oferent jest zobowiązany podać w formularzu ofertowym, w odrębnych pozycjach, cenę netto, wysokość 
należnego podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, wyrażone w złotych. 

4. Cena określona w ofercie pozostaje niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia. 
5. Cena oferty winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

XVII 

 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 

kierował przy wyborze oferty, wraz ze 
znaczeniem tych kryteriów oraz sposobu oceny 

ofert (art.91 ustawy Pzp) 
 

 

Art. 36 ust. 1 pkt.13 

ustawy Pzp 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena ofertowa – 100%. 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu i posiada najkorzystniejszą cenę. 
 
3. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, m.in. koszt 
transportu, załadunku, rozładunku, a także inne koszty ponoszone przez Wykonawcę. Wykonawca nie będzie mógł 
żądać podwyższenia wynagrodzenia. 
4.  Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów,                                   
w następujący sposób:  
  C = (Cncb/Cbob) x 100   gdzie:  C = ilość punktów za cenę,  Cncb = najniższa cena brutto,  Cbob = cena brutto 
oferty badanej.  
 
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 
 

 
XVIII 

 
Oferta z rażąco niską ceną 

 

 
Art. 90 ustawy Pzp 

 

 
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność 
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 
zamówienia dostępne dla Wykonawcy. 

1. Zamawiający odrzuca Ofertę: 
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że Oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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XIX 

 

 
Uzupełnienie oferty- Konwalidacja ofert 

 
Art.26 ust.3- 3a 

ustawy Pzp 
 

 

Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 
1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   
Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający będzie 
obowiązany wezwać tego wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega będzie odrzuceniu albo konieczne będzie byłoby unieważnienie 
postępowania (na postawie nowego art. 26ust. 3a Pzp).  
 
 

 
XX 

 
Tryb oceny oferty 

 
Art.87 ustawy 

Pzp 
 

 

1. Wyjaśnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
 

1) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej Oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 
w jej treści. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a)   oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste   omyłki   rachunkowe,   z   uwzględnieniem   konsekwencji   rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
2. Sposób oceny zgodności Oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
Ocena zgodności Oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub 
oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 upzp. 
 
3. Sprawdzanie wiarygodności Ofert. 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny Oferty wiarygodności przedstawionych przez 

Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania Ofert, że złożenie Oferty stanowi czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) upzp. 

4.  Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę tego wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans punktów 
na podstawie kryteriów określonych w SIWZ.  
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
  
 

 
XXI 

 
Wykluczenie Wykonawcy 

 
Art.24 ustawy Pzp 
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1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 
2.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustęp 1 ustawy;   
3. Zamawiający na podstawie art. 24 ustęp 5  ustawy Prawo zamówień publicznych   informuje, że z postępowania 

będzie również podlegał wykluczeniu Wykonawca:  
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z  dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, 
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 
wykonał zamówienie publiczne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych;  

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z: a)  zamawiającym, b)    
osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, c)    członkami komisji przetargowej, d)    osobami, 
które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP  - chyba że jest możliwe zapewnienie 
bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu;  

4) który nie wykonał albo nienależycie wykonał w stopniu rażącym wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 
lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej, 
partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o 
którym mowa w pkt 5; 

 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą 
decyzją karę pieniężną nie niższą niż  3 000 złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

 
 

 

 
XXII 

 
Odrzucenie oferty 

 
Art.89 ustawy pzp 

 
 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 90 ust. 3 ustawy 
Pzp. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty 
o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

 
XXIII 

 
Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku 

postępowania 

 
Art.91 ustawy Pzp 

 
 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 
 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
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3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano 
oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom oraz 
Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania, i których oferty zostały odrzucone. Przepisy art. 92 ust. 
1 pkt. 2,3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

 
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 

3, na stronie internetowej, oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie . 
 

 

 
XXIV 

 
Informacje o formalnościach, jakie powinny 
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
Art.36 ust.1 pkt.1b 

ustawy Pzp 

 

 
1. Zamawiający zawrze umowę dotyczącą wykonania dostawy w terminie wynikającym z art 94 upzp. 
 
2. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca dostarczy umowę lub 
umowy z podwykonawcami celem ich akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z art. 647¹ kodeksu cywilnego                                 
z dnia 23.04.1964 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). 
 
3. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy przed podpisaniem umowy realizacyjnej, przedłożą 
Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum.  
 

 

 
XXV 

 
Unieważnienie postępowania 

 
Art.93 ustawy Pzp 

 
 

 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 

ust. 1 ustawy Pzp oraz 93 ust. 1a ustawy Pzp. 
 
2. O   unieważnieniu   postępowania  o   udzielenie   zamówienia  Zamawiający  zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert, 
2) złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

 

 
XXVI 

 
Podwykonawstwo 

 
Art.36 ust.4 
ustawy Pzp 

 

 
1. Zamawiający żąda aby kluczowe części zamówienia Wykonawca wykonywał osobiście. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w oświadczeniu Wykonawcy znajdującym się w formularzu 
ofertowym - ( załącznik nr 6 do SIWZ). 

 
3. W oświadczeniu o powierzeniu kluczowych części zamówienia podwykonawcom należy podać zakres prac 

przewidzianych do wykonania (bez podawania danych podwykonawców). Złożenie w/w oświadczenia nie zwalnia 
Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie 
części zakresu dostawy konkretnemu podwykonawcy. 
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4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarował realizację zamówienia 
z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę dotyczącą 
podwykonawstwa wraz z projektem umowy między Wykonawcą i podwykonawcą. 

 
5.  Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 

dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody. 
 

 
XXVII 

 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy 
 

 

Art.147-11 ustawy 

Pzp 

 

 

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

XXVIII Warunki zawarcia umowy o zamówienie 
publiczne 

 

 

 

1. Zamawiający wezwie do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia wykonawcę, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą stosownie do postanowień niniejszej specyfikacji. Jeżeli za 
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawców złożona jako oferta wspólna zamawiający zastrzega, 
możliwość wezwania tych wykonawców do przedłożenia umowy regulującej współpracę między nimi, związaną 
ze wspólnym ubieganiem się o niniejsze zamówienie publiczne. 

2. Wstępny projekt umowy o wykonanie zamówienia przygotuje zamawiający. Umowa zostanie zawarta w 

języku polskim. 

3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu będzie się uchylał od zawarcia umowy, a nie 
zachodzą określone w PZP przesłanki do unieważnienia niniejszego postępowania, zamawiający wezwie do 
zawarcia umowy wykonawcę, którego oferta zawiera, drugą w kolejności ofertę najkorzystniejszą.  

4. Jako termin zawarcia umowy zostanie wyznaczona data przypadająca nie wcześniej niż w szóstym dniu 
licząc od dnia przekazania przez zamawiającego uczestnikom postępowania zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej. 

5. Jeżeli umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące wykonawcę inne niż osoby podpisujące ofertę, 
wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie z nim umowy, przed jej podpisaniem przekaże 
zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające wskazane osoby do zawarcia umowy. Przedłożenie 
pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli upoważnienie do zawarcia (podpisania) umowy przez wskazane 
osoby wynika z dokumentów załączonych do oferty. 

 

XXIX Istotne postanowienia umowy 
 
Art. 36 ust.1 pkt. 16 
ustawy Pzp 
 

 

Z  Wykonawcą wybranym w przetargu zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi Załącznik Nr 7 do 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 

XXX Dopuszczalne przypadki zmiany zawartej umowy Art.144ustawy 
Pzp 
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1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie 
zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie 
w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany 
umowy):  
a) obniżenie podanej w umowie ceny, 
b) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie 

stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, 
a zaistniałych po zawarciu umowy, a szczególnie wynikających  ze zmian przepisów prawa 

c) zmiany tekstu umowy, jeżeli nie będą miały wpływu na treść ustalonych w umowie zobowiązań stron,
  

d) inne niż wskazane w ust. a) - c) okoliczności, jeżeli w stosunku do zawartej umowy będą korzystne dla 
zamawiającego, jak również w przypadku zmian przepisów prawa w zakresie realizacji postanowień umowy 
w trakcie jej realizacji. 

2.   Postanowienia   ust.    1    nie   będą   stanowiły   dla   żadnej    ze   stron   zawartej    umowy   zobowiązania do 
zawarcia  aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę na zawarcie aneksu). 

 

 

 

XXXI 

 
Środki  ochrony  prawnej  przysługujące  

wykonawcy  w toku  postępowania  o  udzielenie  
zamówienia 

 

Odwołanie 
art.180-198 
ustawy Pzp 

 

Wykonawcom przysługuje prawo korzystania z środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga)  w trybie określonym  
w Dziale VI – Środki Ochrony Prawnej Prawa Zamówień Publicznych. 

 

 

          

      XXXII 

 

Informacje uzupełniające 

 

 

 

1.  W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony, Wykonawca ma 
obowiązek niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia. 

2.  Pominięcie w wycenie ofertowej jakiegokolwiek elementu z powodu braku strony w dokumentacji 
przetargowej nie będzie podstawą do wysuwania żądania dodatkowej zapłaty ponieważ zgodnie z zapisem 
w dokumentacji przetargowej Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia w 
cenie ryczałtowej. 

3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: 

1) badania ofert - art. 87, 90 ustawy Pzp, 
2) wyboru najkorzystniejszej oferty - 91, 92 ustawy Pzp, 
3) odrzucenia ofert – art.89 ustawy Pzp 
4) wykluczenia Wykonawców – art.24 ustawy Pzp 
5) unieważnienia postępowania – art. 93 ustawy Pzp 
6) zawarcia umowy – art.94 ustawy Pzp 
 

          

      XXXIII 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 
danych osobowych  

 

 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL) informuję, że: 
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 1. Administratorem gromadzonych i przetwarzanych w ramach postępowania  danych osobowych jest  Miejski 

Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy ul. Pogodna 1, tel.: 74 852 40 41, mail: mzec@mzec.swidnica.pl.   

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  

3. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz 1579 i 2018, dalej ustawa PZP. 

4. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art. 97 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dania zakończenia 

postepowania o udzielnie zamówienia i  przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.  

5. Źródłem danych osobowych jest Oferent. 

6.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z 

udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp. 

 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci 

profilowania.  

9. Osobie fizycznej nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. - Wyjaśnienie: prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
Załączniki: 

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 

2) Oświadczenia -  załącznik nr 2, 3 

4) Wykaz osób realizujących zamówienie -  załącznik nr 4 

5) Wykaz dostaw z ostatnich trzech lat-   załącznik nr 5 

6) Wykaz części zamówienia, które zostanie powierzone podwykonawcom - załącznik nr 6 

5) Projekt umowy wraz z załącznikiem -  załącznik nr 7 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                  Dokumentację zatwierdził 
 
                                                                                                                 ……………………………………………… 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
.................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

58-100 Świdnica, ul. Pogodna 1 

FORMULARZ OFERTY 
na dostawę węgla kamiennego koks gruby 

 
 Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę 25 Mg węgla 
kamiennego koks gruby do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.”. 
 
Cena całkowita ryczałtowa dostawy 1 Mg ............................ sortyment ................................. typu ........... klasy ............ 
wynosi: 
netto loco place składowe MZEC ................. zł/Mg 
podatek VAT ................................................. zł/Mg 
brutto loco place składowe MZEC ................ zł/Mg 
słownie: ..................................................................................................................................... 
w tym: 
..................................1 ............................ zł/Mg netto 
............2 VAT .................... zł/Mg 
...................................3 ........................... zł/Mg brutto 
słownie: ..................................................................................................................................... 
transport ............................... zł/Mg netto 
............4 VAT .................... zł/Mg 
transport ................................ zł/Mg brutto 
słownie: ..................................................................................................................................... 
 
Parametry paliwa ( wypełnić stosownie do danego sortymentu węgla) 

 wartość opałowa    ................. kJ/kg 

 uziarnienie    ………….. mm 

 zawartość siarki    ................. % 

 zawartość popiołu   ................. % 

 zawartość wilgoci                              ................. % 

 podziarno                                           ................. % 
     
 
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w terminie …................................. . 
 
Termin płatności faktur do 30 dni. 
 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  i  nie wnoszę do niej 
zastrzeżeń oraz że zdobyłem(am) konieczne informacje potrzebne do  właściwego wykonania zamówienia.  
 
Oświadczam, że dostarczę towar zgodnie z parametrami jakościowymi określonymi w SIWZ. 
 
Oświadczam, że uważam się za związanego(ą) niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji  Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ).  

                                                 
1  wpisać nazwę paliwa 
2  wstawić należną stawkę podatku VAT 
3  wpisać nazwę paliwa 
4  wstawić należną stawkę podatku VAT 
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Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.  
 
  
 
Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera na str. ....... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane.   
 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  
  
1) ………………………………………………..   
2) ..........................................................................  
3) ..........................................................................  
4) ..........................................................................   
5) ..........................................................................     
  
  
 
  

  …………………………………………….. 
  podpis osób upoważnionych 
  do reprezentowania firmy z KRS-u lub  

           pełnomocnictwo)  
………………….., dnia …………………… 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 
 
 
.................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

Oświadczenie nr 1 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIU WARUNKÓW  

 

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego  reprezentacji jestem upoważniony, spełnia warunki, dotyczące: 
1) Kompetencji lub posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z 
odrębnych przepisów;  Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności  
2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności.  
3)  posiadania zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności 

(art. 22 ust. 1 w zw. z 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2015r. poz. 2164 z późn. zm.) 

       ……………………………………… 

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 
firmy 

………………….., dnia ……………………… 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

.................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
Oświadczenie nr 2 

 
 

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

Oświadczam/y, że nie należmy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) 
          …......................................................... 
 
       data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy 
 

 

 

 

Oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) Pełna lista podmiotów 

należących do grupy kapitałowej jest następująca: ….................... 

 

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 
reprezentowania firmy 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.   

 
Uwaga: Wykonawca składa podpis pod oświadczeniem, które jego dotyczy.  
W przypadku należenia do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty, również zagraniczne. W przypadku braku miejsca do wpisania należy dołączyć 
własną listą obejmującą wszystkie podmioty.  Należy podać nazwę i adresy podmiotów wchodzących do grupy kapitałowej. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
.................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu nr 38/TR/2019 i 
reprezentując: …………………………………………………………………………………………….. ………………

……………………………………………………………………………..  

(należy wpisać nazwę Wykonawcy)  

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełniania warunków określonych w art. 
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 
z późn. zm.) 

 

 

…………………………… 

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej                                     
do reprezentowania firmy 

 

 



Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
58-100 Świdnica, ul. Pogodna 1 

numer sprawy: 38/TR/2019 

Strona 25 z 31 

 

MZEC 

ŚWIDNICA 

Spółka z o.o. 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
.................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB 

REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE 

 

 
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon, faks 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
 
 
 
 
 

………………........................................... 
podpis osób upoważnionych 

do reprezentowania firmy 

………………….., dnia ……………………… 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
.................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ DOSTAW Z OSTATNICH TRZECH LAT 

 

Lp. Przedmiot dostawy 
Odbiorca 
dostawy 

Wartość dostaw Data wykonania 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 

………………........................................... 
podpis osób upoważnionych 

do reprezentowania firmy 

 
 
 

………………….., dnia ………………………
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

.................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA 
POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 

 

Lp. Część zamówienia 
Wartość brutto 

[zł] 

Wartość udziału 
w całości 

zamówienia 
[%] 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
Razem 

  

 
 
 
 
 
 
 

………………........................................... 
podpis osób upoważnionych 

do reprezentowania firmy 
………………….., dnia ………………………
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

      Wzór umowy do zaparafowania: 

UMOWA Nr MZEC/       /2019 

W dniu ………………….. 2019 roku w Świdnicy pomiędzy: 

Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością 58-100 Świdnica ulica Pogodna 1, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem KRS 0000012277, NIP 884-23-
68-644, REGON 891140930, kapitał zakładowy 16 156 000 zł, zwanym dalej Zamawiającym i 
reprezentowanym przez: 

- Jacka Piotrowskiego  - Prezesa Zarządu 
- Rafała Bronowickiego  - Wiceprezesa Zarządu 
a 

……………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowanym przez: 

 

- ………………………….. - ……………………….. 

- ………………………….. - ……………………….. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (numer sprawy: 
29/TR/2019) została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę – loco place składowe 
MZEC – ………….. sortyment ………… typu ………. klasy …………….., zgodnie ze złożoną 
ofertą. 

2. Parametry paliwa: 

- wartość opałowa   ............ kJ/kg 

- uziarnienie    ………. mm 

- zawartość siarki   ............ % 

- zawartość popiołu   ............ % 

- zawartość wilgoci   ............ %   

- temperatura stapiania popiołu …….…°C     …….… 
Opał powinien być jednorodny, nie może zawierać brył i zlepień. 

3. Ilość dostarczonego paliwa będzie wynosiła …………….Mg w dyspozycji Zamawiającego. 

§2 

1. Termin obowiązywania umowy ustala się na okres: od dnia podpisania do 31 października 
2019 r. 

2. Planowany harmonogram dostaw przedstawia się następująco: …...............................,                      

z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany przez Zamawiającego przez cały okres 
obowiązywania umowy, o którym mowa w ust.1. 

3. Dostawy odbywać się będą  według potrzeb Zamawiającego po uprzednim złożeniu 
zamówienia, co najmniej na 5 dni przed pożądaną dostawą. 



Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
58-100 Świdnica, ul. Pogodna 1 

numer sprawy: 38/TR/2019 

Strona 29 z 31 

 

MZEC 

ŚWIDNICA 

Spółka z o.o. 

3 Przez „dostawę” rozumie się każdą potwierdzoną faxem lub mailem zamówioną ilość opału oraz 
i termin dostawy, partię opału, w ramach ilości miesięcznej, wynikającej z harmonogramu. 
           
          §3 
 
1. Cena netto 1 Mg ………………. sortyment …………… typu ……….. klasy …………… loco 

place składowe MZEC wynosi ……………. zł/Mg 
słownie: …………………………………………………………………………….………..  
w tym: 
cena paliwa ……….. zł/Mg 
cena transportu  ……….. zł/Mg. 

2. Do ceny podanej w pkt. 1 zostanie doliczony podatek VAT . 
Zamawiający oświadcza, że jako podmiot gospodarczy znajduje się na liście pośredniczących 
podmiotów węglowych zwolnionych  z podatku akcyzowego, w rozumieniu ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123.). 

§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą podstawą zapłaty będą faktury, wystawiane zgodnie z § 3 
niniejszej umowy po zakończeniu dostawy. 
2. Faktury dostarczane będą przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty zakończenia 
dostawy. 
3. Płatności realizowane będą przelewem, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę 
na jego rachunek bankowy podany na fakturze. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty 
wpływu faktury Wykonawcy do Zamawiającego. 
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 884-23-68-644. 
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP  …......... 
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu. 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te mogą być naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
     1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

a. za opóźnienie w zrealizowaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia 
w wysokości 3 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 
Opóźnienie będzie liczone od pierwszego dnia po ustalonym terminie na zakończenie 
dostawy; 

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 2 % 
wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia; 

c. za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% 
wartości netto przedmiotu umowy. 

   2)  Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne: 
a. z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 

20% wartości netto przedmiotu umowy. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 6 

1. Rzeczywiste parametry dostarczonego paliwa Wykonawca potwierdza każdorazowo 
„Deklaracją Jakości” przekazaną Zamawiającemu w terminie do dwóch dni od daty wysłania 
dostawy. 
2. W przypadku powstania rozbieżności, co do jakości i/albo ilości dostarczonego opału 
obowiązuje procedura postępowania reklamacyjnego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy. 
3. Zamawiający wszczyna postępowanie reklamacyjne, co do jakości dostarczonego paliwa,                   
w przypadku przekroczenia pozostałych parametrów paliwa, o których mowa w § 1 umowy  
Potwierdzenie w postępowaniu reklamacyjnym przekroczenia parametrów paliwa czyni 
reklamację zasadną. 
4. Zamawiającemu w postępowaniu reklamacyjnym przysługują następujące uprawnienia: 

- może odmówić odbioru dostawy i/lub wstrzymać dalsze dostawy - koszty odbioru obciążają 
Wykonawcę,  

- może jednostronnie obniżyć zapłatę za dostawę o 20% jej wartości netto, obniżenie to 
dotyczy ceny samego paliwa (z wyłączeniem kosztów jego transportu) – Wykonawca 
w ciągu 7 dni od uznania reklamacji zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej. 

§ 7 

1. W przypadku nieterminowego regulowania należności pieniężnych przez Zamawiającego, 
Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 
2. Wstrzymanie dostaw przez Zamawiającego, spowodowane niedotrzymaniem parametrów 
jakościowych dostarczonego opału, uznaje się za prawo Zamawiającego  do natychmiastowego 
jednostronnego rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, o skorzystaniu 
z którego Zamawiający na piśmie pod rygorem nieważności poinformuje Wykonawcę. W takim 
przypadku zastosowanie ma § 5 ust 2 pkt 1 c. 

§ 8 

Zmiana postanowień tej umowy może nastąpić tylko w formie podpisanego przez obie strony 
Aneksu, w zakresie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Rozstrzygniecie wszystkich sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy, strony 
poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego  

§ 10 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

§ 11 

Wykaz załączników do umowy: 

- postępowanie reklamacyjne – Załącznik nr 1 

 
 
 

Zamawiający:       Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do Umowy Nr MZEC/…../2019 
zawartej w Świdnicy w dniu …………………… pomiędzy 

Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o. o. 
a …………………………………………………………………………. 

 

Postępowanie reklamacyjne 

 W przypadku powstania rozbieżności co do jakości i ilości dostarczonego opału obowiązuje następująca 
procedura postępowania reklamacyjnego: 

1. Podstawą rozpoczęcia trybu reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji 
z tytułu niewłaściwej jakości lub braków ilościowych, w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia 
dostawy, 

2. Reklamacja jakościowa: 

- po otrzymaniu partii węgla i usypaniu z niej pryzmy na placu następuje pobranie z tej pryzmy próby 
zgodnie z PN-90/G-04502 Węgiel kamienny i brunatny. Metody pobierania 
i przygotowania próbki do badań laboratoryjnych oraz Instrukcją Zakładową „Zasady przygotowania węgla 
kamiennego do analizy fizykochemicznej”. 
- z części tak pobranej próby tworzy się odpowiednio dużą próbę rozjemczą, która może być wykorzystana 
w trybie reklamacyjnym, 
- czas na wykonanie podstawowych analiz przez laboratorium zakładowe wynosi 7 dni roboczych od chwili 
pobrania próby przez pracownika Działu Logistyki w obecności pracownika laboratorium, 
- parametry jakościowe partii węgla oznaczone są według Polskich Norm, 
- Wykonawca, po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o powstałych rozbieżnościach, jeżeli ma 
zastrzeżenia, co do wyników analizy laboratoryjnej wykonanej w laboratorium zakładowym MZEC w 
Świdnicy Sp. z o.o., ma prawo pobrać, w terminie do 3 dni od otrzymania informacji o rozbieżnościach, w 
siedzibie Zamawiającego próbę do swoich badań z utworzonej próby rozjemczej lub w obecności 
Zamawiającego z dostawy, jeżeli istnieje taka możliwość, w celu oznaczenia parametrów węgla 
kamiennego, 
- reklamacyjne oznaczanie parametrów opału wykonywane jest w Głównym Instytucie Górnictwa w 
Katowicach lub innym uzgodnionym przez strony laboratorium, 
- otrzymane wyniki z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach lub innego uzgodnionego przez strony 
laboratorium są ostateczne, 
- Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wyniki z Głównego Instytutu Górnictwa 
w Katowicach lub innego uzgodnionego przez strony laboratorium w ciągu 10 dni od dnia pobrania próby, 
jeżeli Wykonawca nie dopełni tego terminu reklamację poczytuje się za zasadną, 
- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonania analizy w Głównym Instytucie Górnictwa 
w Katowicach lub innym uzgodnionym przez strony laboratorium 
w przypadku zasadności reklamacji, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający, 
- jeżeli wystąpi zasadność reklamacji, to Wykonawca zobowiązany jest do działań zgodnych z § 6 ust 4 
umowy, 
- nieprzybycie Wykonawcy w celu pobrania próby rozjemczej w wyznaczonym terminie poczytuje się za 
uznanie reklamacji. 

3. Reklamacja ilościowa:  do reklamacji ilościowej Zamawiający winien dołączyć protokół komisyjnego 

przeważania dostawy sporządzony przez swoich pracowników, z udziałem przedstawiciela przewoźnika. 

dostawy sporządzony przez swoich pracowników, z udziałem przedstawiciela przewoźnika. 

 


