
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 
WĘGLA                               W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI 

SZACUNKOWEJ                                   
PONIŻEJ 14.000 EURO

 
 

I. Zamawiający

 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Ul. Szkolna 2

47-430 Rudy, woj. śląskie

Godziny urzędowania 7.30  - 15.30 

Telefon 32-4103055, Fax 32-4103006

e-mail: mowadm@interia.pl

 
II. Tryb udzielenia zamówienia

 
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14.000 euro.

 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1  Prawa zamówień 
publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 
1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.     

     Nr 19, poz. 177 ze zmianami).

 
2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009  r. w sprawie rodzajów  

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

 
3)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych                     ( Dz.U. Nr 224, poz. 1796).

 
III. Opis przedmiotu zamówienia

 
Przedmiotem zamówienia jest: 

 

1. sukcesywna dostawa węgla eko-groszek w ilości 80 ton

1. typ węgla 31 lub 32



            2. uziarnienie 5 do 25
            3. zawartość ziarna poniżej 0.5 mm =0 
            4. wartość opałowa powyżej 26 Mj/kg
            5. zawartość wilgoci poniżej 10 % 
            6. zdolność spiekania ( Rogi ) =< 15
            7. Temperatura mięknienia popiołu >= 1200° C
            8. Temperatura spiekania popiołu >= 900° C
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 09.11.12.10-5

 

 
 
IV. Termin wykonania zamówienia

 
Pożądany  termin wykonania zamówienia:

08.10.2012 – 30.04.2013

Realizacja odbywać się będzie sukcesywnie – jeden raz w miesiącu

 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu

 
1. Warunki udziału w postępowaniu

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa   nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych                w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie,                   iż w/w warunki wykonawca spełnił. 

 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:



 
  1)   wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

  2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono,                      z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

  3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;

  4)   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku                           z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,            a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  5)   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku              z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,          a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  6)   spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  7)   spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  8)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano            za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe                           lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  9)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:



  1)   wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania          lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na 
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

  2)   nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 
lub        w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu 
związania ofertą;

  3)   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania;

  4)   nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

     
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia:

 
1.  spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1.     Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:
a)   Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ.

b)   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.

 
2.            spełniania  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez 

Zamawiającego w SIWZ:

2.1.  Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:
a)       Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ.

b)       W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.

 
 

VII.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia braku dostaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych

1.            Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Uwaga:
a)       Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 4 

do SIWZ.

b)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.



 

2.              Aktualny  odpis z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru,        w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie na  ZAŁĄCZNIKU NR 
5          w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA 1
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w:

1) pkt VII ppkt 2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. 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.

 
UWAGA 2:
Dokumenty należy  składać  w oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem 
przez Wykonawcę.

W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w 
przypadku  podmiotów,  na  zasobach  których  polega  Wykonawca  wykazując  spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy 
lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
te podmioty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

 
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

 
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i 
skierowane            na adres:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

Ul. Szkolna 2, 47-430 Rudy

faksem: nr faksu 32-4103006

lub na adres e – mail:  mowadm@interia.pl 

 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż       na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.



 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekaże  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazał  Specyfikację  Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

 
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

 
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 

Kierownik gospodarczy – Emil Idzik

 
XII. Termin związania ofertą

 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 15 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do 
dnia 02.10.2012 r.

 
XIII. Opis przygotowania oferty

 
1.    Przygotowanie oferty
1)       Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2        Ofertę należy sporządzić na ZAŁĄCZNIKU NR 1
2)       Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3)       Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4)       Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5)       Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6)       Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7)       Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 
oraz dane.

8)       Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 

9)       Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwość dekompletacji zawartości oferty. 

 
2.   Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie 
konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki 
została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera 
wiodącego

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w 



imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji 
kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań

 
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

 
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

 
siedzibie zamawiającego

 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

Ul. Szkolna 2

47-430 Rudy

 
3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres: 

siedziby zamawiającego

 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

Ul. Szkolna 2

47-430 Rudy

 
3.3 Oznakowane następująco: Oferta na dostawę opału 

 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

Ul. Szkolna 2

47-430 Rudy 

sekretariat

do dnia 17.09.2012 r. do godz. 10.00 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do 
wniesienia protestu.


