Formularz Nr 1

Oferta Dostawcy
„Dostawa węgla kamiennego energetycznego groszek”

Miasto i Gmina Lipsko
ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko
Samorządowy Zakład Budżetowy
Usług Komunalnych w Lipsku
27-300 Lipsko
ul. Solecka 88

1. Dane dotyczące Dostawcy:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….
Siedziba: ……………………………………………………………………………………………………………...……………...
Nr tel./fax …………………………………………………………………………………………………………………………...
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP ………………………………………....REGON ……………………………………………………………………………….
Nr konta bankowego …………………………………………….................................................................
Adres do korespondencji ……………………………………………………………….…………………………………….
2. Deklaracja Dostawcy:
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia:
Ja/My*, niżej podpisany(a)/i *, niniejszym oświadczam /y*, co następuje:
1. Zapoznałem/liśmy* się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ,
wraz z wyjaśnieniami i zmianami.
2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/my* warunki umowy na wykonanie
zamówienia zapisane w SIWZ.
3. Cena ofertowa:
Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach
cenowych:
1 tona węgla kamiennego w cenie brutto: ……..………………zł,
Cena ofertowa brutto: ……………………………………….………..zł (słownie: ………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..),
w tym podatek VAT w kwocie: ……………………………………....zł.
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4. Wadium zostało wniesione w kwocie ……………………………….…… zł w dniu ..................................r.
w formie: …………..……………………………………………………………………….……………………………………………..
5. Oświadczamy, że proponowany przez nas termin płatności wynosi ……..…………dni.
6. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi z SIWZ.

................................................

................................................

miejscowość i data

podpis

*- niepotrzebne skreślić
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Formularz nr 2
Zamawiający:

Miasto i Gmina Lipsko
ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko
Samorządowy Zakład Budżetowy
Usług Komunalnych w Lipsku
27-300 Lipsko
ul. Solecka 88
Dostawca:
………………………………………………
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Dostawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa węgla kamiennego
energetycznego groszek” prowadzonego przez Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 8.2
SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt 8.3 SIWZ
udziału

w

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki

postępowaniu),

na

polegam

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów: ……………………………………………………..………………………………………………….
..………………………………………………..……………………………………………………………….………
…………………………………….., w następującym zakresie: ……………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Uwaga! W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie winno być złożone
w imieniu wszystkich Dostawców.
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Formularz nr 3
Zamawiający:

Miasto i Gmina Lipsko
ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko
Samorządowy Zakład Budżetowy
Usług Komunalnych w Lipsku
27-300 Lipsko
ul. Solecka 88
Dostawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Dostawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa węgla kamiennego
energetycznego groszek” , oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie dostawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1, 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………..………. ustawy Pzp

(podać

mającą

zastosowanie

podstawę wykluczenia

spośród wymienionych

Jednocześnie oświadczam, że w związku

|w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………….........................
…………….……..…. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………...
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWA:
Oświadczam, iż Dostawca jest:
- małym lub średnim przedsiębiorstwem*
- nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem*
* niepotrzebne skreślić

.................................(miejscowość), dnia ..............................r.
…………………………………………
podpis
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Formularz nr 4

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKU
DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie:
„Dostawa węgla kamiennego energetycznego groszek"
OŚWIADCZAMY, ŻE:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy określone poniżej
zadania potwierdzające spełnienie określonego w SIWZ (pkt 8.2.3 SIWZ) warunku „doświadczenia”.

L.p.

Rodzaj zamówienia

Całkowita wartość (zł)
brutto

Data wykonania
zamówienia
(dd-mm-rr)

Nazwa Zamawiającego

Oświadczam/my*, że:
a) poz. ………………....wykazu stanowi doświadczenie Dostawcy/Dostawców* składającego ofertę,
b) poz. …………… wykazu jest doświadczeniem innych podmiotów, których zasoby zostaną oddane
nam do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.

........................................, dn .......................

………………………..............
(podpis )
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Formularz nr 5
Pełnomocnictwo Dostawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Składając ofertę w postępowaniu na: „Dostawa węgla kamiennego energetycznego groszek”
My niższej podpisani
........................................................................................ ..................................................................
Reprezentujący Dostawców
..........................................................................................................................................................
ubiegających się wspólnie o udzielenie wskazanego powyżej zamówienia publicznego
i wyrażających niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej
odpowiedzialności na podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych ustanawiamy..................................................................
z siedzibą w ............................................ Pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych i udzielamy pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich
Dostawców, jak również każdego z nich z osobna, w powyższym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do:
1) prawo do dokonywania wszelkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a w szczególności do:
▪ podpisania i złożenia w imieniu Dostawcy oferty wraz z załącznikami*,
▪ składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności
przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku z tym
postępowaniem,
▪ składania wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz innych dokumentów składanych
w postępowaniu*,
▪ prowadzenia korespondencji w toczącym się postępowaniu*,
▪ ................................................................................................ ...............................................
(określić zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych uprawnień).*
2) zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego.*
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia* do udzielenia dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo zostaje udzielone
i skuteczne do chwili jego odwołania.

na

czas

nieokreślony

i

pozostaje

ważne

Podpis ...............................................................

Uwaga!
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Dostawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
w tym Dostawcę - pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Dostawców.
* niepotrzebne skreślić

8

Formularz nr 6

Informacja o grupie kapitałowej
Składając ofertę na „Dostawę węgla kamiennego energetycznego groszek” informuję, że:
Nie należymy do grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty
w postępowaniu.*
Należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi Dostawcami,
którzy złożyli oferty w postępowaniu:*
1. nazwa podmiotu .................................................................................................................................
2. nazwa podmiotu .................................................................................................................................
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
....................................................................................................................................................................

...................................................
Data i podpis

Uwaga:

niniejsze

oświadczenie

składa

każdy

z

Dostawców

wspólnie

ubiegających

się

o udzielenie zamówienia.

Dostawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczen ie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Dostawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Dostawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10
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Formularz nr 7

UMOWA Nr ….. /….. /2017
zawarta dnia ……………… r. w Lipsku pomiędzy:
I. Miasto i Gmina Lipsko,
27-300 Lipko, ul. 1 maja 2,
Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych,
27-300 Lipsko, ul. Solecka 88
reprezentowanym przez:
1. mgr Józef Sosnowski - Dyrektor
zwanym dalej „Zamawiającym” a
II. ……………………………………….
……………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………

zwanym dalej „Dostawcą”
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy
wybrana została jako najkorzystniejsza.

§1
Przedmiot, termin oraz sposób realizacji umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego energetycznego
groszek o niżej określonych wymaganiach szczegółowych:
•
•
•
•

wartość opałowa 26÷28 MJ/kg
zawartość siarki do 0,6 %
zawartość popiołu 7÷9%
granulacja: 8-31,5 mm ,zawartość podziarna 10% w tym 2% ziarna o granulacji 0-6,3 mm
(miał).

Węgiel musi się nadawać do spalania w kotłach tradycyjnych z rusztem stałym
(nie koksujący). Dostawca ma gwarantować jakość dostarczanego węgla. Do każdej dostawy
konieczne jest załączenie oryginalnego świadectwa jakości wystawionego przez kopalnię.
2. Dostawca zobowiązany jest załączyć wystawione przez producenta paliwa świadectwo jakości
węgla kamiennego do ilości zafakturowanej.
3. Termin realizacji umowy określa się: od ………………… r. do 30.04.2017 r.
4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie. Zamawiający powiadomi Dostawcę faksem lub
telefonicznie o terminie i wielkości dostawy z trzydniowym wyprzedzeniem.
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5. Dostawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w terminach i ilościach wskazanych
w trybie określonym w ust. 4 na własny koszt i ryzyko, odpowiednim przystosowanym do
przewozu i rozładunku węgla kamiennego środkiem transportu o ładowności do 26 ton,
w godzinach 7:00 - 20:00.
6. Miejscem odbioru dostawy jest kotłownia zlokalizowana w Lipsku przy ul. Bibliotecznej.
7. Planowane zapotrzebowanie na węgiel w sezonie grzewczym 2017/2018 – 150 ton.
§ 2.
Wysokość wynagrodzenia i rozliczenie między stronami
1. Zgodnie ze złożoną ofertą przetargową ustała się cenę jednostkową węgla kamiennego
energetycznego groszek w wysokości ………... zł brutto za 1 tonę wraz z kosztami transportu
samochodowego do miejsca rozładunku na składowiska kotłowni w Lipsku.
2. Szacunkowe wynagrodzenie Dostawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy określa się na
kwotę ……………………... zł brutto (słownie: ……………………………………….…………
……………………………….………………) w tym podatek VAT w kwocie …………....… zł.
3. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
do
zmniejszenia
zakresu
ilościowego
i wartościowego przedmiotu umowy, a Dostawca wyraża na powyższe zgodę i oświadcza, że nie
będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych do Zamawiającego.
4. Ostateczna wartość wynagrodzenia przysługującego Dostawcy zostanie ustalona
w oparciu o faktycznie zrealizowane dostawy oraz ceny jednostkowe.
5. Należności za dostawy regulowane będą po upływie każdego miesiąca na podstawie przedłożonej
faktury. Zapłata nastąpi w ciągu ………… dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem bankowym na rachunek Dostawcy
nr: ……………………………………..……………………………..
6. Podstawą naliczenia należności za dostawę w danym miesiącu będzie iloczyn ilości
dostarczonego węgla kamiennego oraz ceny jednostkowej.
7. Dostawca jest płatnikiem podatku VAT nr NIP ………………………… i jest uprawniony do
wystawiania faktur VAT.
8. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT nr NIP ………………………i jest uprawniony do
przyjmowania faktur VAT.
9. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
§ 3.
Reklamacje
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych dostarczanego węgla
Dostawca i Zamawiający dokonają wspólnego pobrania trzech prób węgla kamiennego
w celu wykonania analizy.
2. W przypadku utrzymywania się między stronami różnicy stanowisk, co do jakości węgla
kamiennego analizę próby rozjemczej wykona jednostka akredytowana uzgodniona między
stronami. Wynik analizy tej próby jest wiążący i rozstrzygający dla stron umowy.
3. W razie potwierdzenia zasadności reklamacji, Dostawca zobowiązuje się do wymiany towaru na
wolny od wad oraz dostarczenia go na własny koszt na wskazane przez miejsce, w terminie
trzech dni od dnia uznania reklamacji.
4. Dostawca zobowiązany jest każdorazowo stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego
potwierdzone faksem w celu pobrania próby do przeprowadzenia analizy. W przypadku nie
stawienia się Dostawcy w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego próba
zostanie uznana za jednostronną.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wykonania analiz ponosi Dostawca.
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§ 4.
Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi
Dostawca, w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1;
2) opóźnienia terminu realizacji dostawy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego
w § 2 ust. 1;
3) dostaw opału nie spełniającego parametrów wyszczególnionych w umowie,
w wysokości 20% wartości zareklamowanej.
2. Zamawiający może żądać od Dostawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary
umownej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu - do wysokości faktycznie poniesionej
szkody.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku trzykrotnego nieterminowego dostarczenia przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku zmniejszenia wartości zamówienia w czasie trwania umowy, Dostawcy nie
przysługuje prawo do rozwiązania umowy przez Dostawcę z winy Zamawiającego ani prawo do
żądania przez niego od Zamawiającego kar umownych czy odszkodowania.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie
możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
§ 5.
Rozstrzyganie sporów
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi
Gospodarczemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy może
nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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