SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa 220 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum
Pomocy Rodzinie w Zamościu.
kod CPV: 09111210-5- węgiel kamienny
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

1. ZAMAWIAJĄCY.
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Lwowska 57,
22-400 Zamość
tel. 84 677 56 30, 84 677 56 37, fax. 84 677 56 40
email: przetargi@mcpr.zamosc.pl
www.mcpr.zamosc.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tj. z 2019 r. Dz.U. poz. 1843)
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Centrum Pomocy
Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
2. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych; e-mail: iod@mcpr.zamosc.plcele
przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Dostawa 220
ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu.
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019 r.
Dz.U. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat poczynając od 1
stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło ostateczne zakończenie umowy
o realizację zamówienia;
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5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający zażąda od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
8. Pomimo jawności protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z
załącznikami, stosuje się ograniczenie tej jawności do danych szczególnych kategorii,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu, poprzez zastosowanie przepisów art. 8 ust. 3–5
p.z.p.
9. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania) spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych
zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO t.j. :
1)
wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą,
2)
lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
3)
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
4)
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa
członkowskiego.
10. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
*
;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
11. nie przysługuje Pani/Panu:
− 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 Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
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udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: Wystąpienie z żądaniem prawa do ograniczenia przetwarzania o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
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.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Rodzaj zamówienia: usługi
2. Kod CPV: 09111210-5- węgiel kamienny
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego w ilości 220
ton dla potrzeb klientów Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, o
następujących parametrach:
a) kaloryczność opałowa w stanie roboczym (Qir) minimum 26 000 KJ/kg,
b) granulacja minimum 25 – 80 mm
c) zawartość siarki 0,0% - 0,6%,
d) zawartość popiołu do 8%.
2) Wykonawca będzie dostarczał węgiel transportem własnym do miejsca
zamieszkania klientów Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na
terenie miasta Zamościa. Ilość każdorazowej dostawy powinna być potwierdzona
wydrukiem z legalizowanej wagi, który podczas dostawy zostanie przekazany
klientowi.
3) Wykonawca we własnym zakresie świadczy załadunek i rozładunek węgla, a
jednorazowa dostawa wynosi 500 kg.
4) Wykonawca dostarczy węgiel każdorazowo na podstawie dostarczonego przez
klienta zaświadczenia upoważniającego do odbioru, wystawionego przez Miejskie
Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w terminie zadeklarowanym w ofercie na
własny koszt i ryzyko.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Od chwili podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku lub do wyczerpania puli węgla którego
przedmiotem jest niniejsze postępowanie.
5. WYKLUCZENIE. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu.
1. Nie podlegają wykluczeniu:
Zgodnie z treścią art.24 ust. l pkt 12-23 ustawy z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa wart. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.
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poz. 553, z późno zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa wart. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa wart. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa wart. 24 pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.
z 2015r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wprowadza także w tym postępowaniu podstawy do wykluczenia
przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
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Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
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.l
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2015r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz.615) 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.l ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r.
poz.233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz.615);
Terminy. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust .l pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. l pkt
13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny
okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art.24 ust. l pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. l pkt 13 lit. d,
b) w art.24 ust. l pkt 15, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia
się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust.l pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.l pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.l pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
art. 24 ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8. W przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji
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W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców (art. 23 ustawy Pzp
- konsorcjum) każdy z jej uczestników nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i
odrębnie musi wykazać to w postępowaniu - podobnie jak wykonawca składający ofertę
samodzielnie.
UWAGA!
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw
do wykluczenia złożyli oświadczenia / dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania wg następujących zasad:
 na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców
składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (przykładowe
oświadczenie - załącznik nr 4 do siwz). W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum)
składa to oświadczenie każdy z jej uczestników.
 Na podstawie art. 24 ust. 11 każdy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne” informacji
"z otwarcia ofert" (o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp ), przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 zgodnie z treścią załącznika nr 5
do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum)
składa to oświadczenie każdy z jej uczestników.
Uwaga - oświadczenie/wypełniony załącznik nr 5 nie należy składać do oferty. Aby
było skuteczne, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert (art. 24 ust. 11 ustawy
Pzp).
 W trakcie badania i oceny ofert, gdy zamawiający dokona punktacji ofert nie
podlegających odrzuceniu i których wykonawcy nie podlegali wykluczeniu - zostanie
wezwany tylko jeden wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (z największą
ilością punktów) do złożenia dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia,
który został wskazany w pkt 6. 3. 1. 1) i 2) siwz z obowiązkiem potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 5 pkt 1 w terminie zakreślonym w
tym wezwaniu. Dokumentu tego nie muszą składać do oferty wszyscy wykonawcy, gdyż
czynność ta nie ma większego wpływu na sposób prowadzenia procedury badania i oceny
ofert wskazane powyżej. W przypadku oferty wspólnej dokument potwierdzający na
wezwanie o którym była mowa w pkt 6. 3. 1. 1) i 2) muszą złożyć wszyscy wykonawcy
składający ofertę wspólną.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca przedstawi:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu
warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
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Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu
warunku.
UWAGA!
Sposób wykazania spełnienia tego warunku w niniejszym postępowaniu będzie polegał na
tym, że na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp każdy wykonawca do oferty składa
oświadczenie (przykładowe rozwiązanie stanowi załącznik nr 3 do siwz), w którym
następuje wstępna deklaracja o spełnieniu warunków udziału. W przypadku oferty wspólnej
(art. 23 ustawy Pzp - konsorcjum) oświadczenie składa co najmniej jeden z jej uczestników
(ten wykonawca, który warunek udziału spełnia) lub wszyscy wspólnie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zgodnie z art. 22a ustawy
Pzp.
4. 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.
UWAGA!
Zobowiązanie to należy złożyć do oferty. Podpisuje je podmiot udostępniający swoje zasoby.
W treści zobowiązania należy wskazać, w jakim zakresie zostaną udostępnione zasoby w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w tym postępowaniu podać dane identyfikujące
podmiot udostępniający swoje zasoby (przykładowo: adres, pełna nazwa, NIP; REGON;
PESEL). Podpis pod takim zobowiązaniem ma złożyć osoba umocowana do składania
oświadczeń w imieniu danego podmiotu. Składając takie oświadczenie należy zwrócić uwagę,
że w takim przypadku na wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22a
ust. 1 i 2 ustawy zostają nałożone dodatkowe obowiązki, które to zamawiający będzie
wymagał w niniejszym postępowaniu i w trakcie realizacji umowy.
Należy także wskazać/przypomnieć, że w przypadku korzystania przez wykonawcę z
zasobów innego podmiotu w oparciu o art. 22a ustawy Pzp w treści oferty, zgodnie z art. 25a
ust. 3 ustawy Pzp musi zostać złożone oświadczenie, że podmiot udostępniający swoje zasoby
nie podlega wykluczeniu z postępowania (propozycja oświadczenia została zawarta w
załączniku nr 4 do siwz)
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.l pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Ocena
będzie dokonana poprzez sprawdzenie w treści oferty złożonego oświadczenia o braku
podstaw wykluczenia z postępowania (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 4 do
siwz).
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
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1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o
których mowa w ust. 1.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, DOTYCZĄCYCH SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1. OFERTA. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę do oferty w celu
wstępnego potwierdzenia, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu oraz nie
podlega wykluczeniu (składane do oferty - art. 25a.1):
1) Na brak podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wstępne
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art.25a
ust. l ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do siwz;
2) Na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa
wstępne oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na
podstawie art.25a ust. l ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do siwz;
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a) , w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, (załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do siwz) oraz składa
zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów na podstawie art. 22a ust. 2
ustawy Pzp;
4) W przypadku konsorcjum - oferta wspólna - w zakresie braku podstaw do
wykluczenia oświadczenia składają wszyscy wykonawcy. W przypadku
potwierdzenia spełnienia warunków udziału składa jedynie ten wykonawca, który
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub wspólnie razem wszyscy wykonawcy
(oświadczenie o ich spełnieniu podpisują wszyscy wykonawcy wspólnie).
2. Po terminie składania ofert - "do 3 dni" (art. 24 ust. 11)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ("z otwarcia ofert"), przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 zgodnie z treścią załącznika nr 5 do siwz. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Informacja "z otwarcia ofert" przewidziana w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp będzie
upubliczniona na stronie internetowej w zakładce „zamówienia publiczne”
zamawiającego w dniu otwarcia ofert.
3. Dokumenty / oświadczenie składane przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp - brak podstaw do wykluczenia:
Dokumenty/oświadczenia składane przez wykonawcę, który uzyskał największą ilość
punktów w ocenie ofert. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
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1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt. l tj.:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1
ustawy.
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) dokumenty składa odrębnie każdy z
uczestników konsorcjum.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. l, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l, 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.
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6. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wart. 25 ust. 1.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej http://www.mcpr.zamosc.pl/zamowieniapubliczne:
1) specyfikację istotnych warunków zamówienia - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych,
2) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych,
3) informację, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp - niezwłocznie po otwarciu ofert,
4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
5) zmiany dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6) informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp - po wyborze oferty.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.
3. Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione (formy porozumiewania się z
Wykonawcami) komunikacji:
 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), /adres :
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57, 22-400
Zamość.
 za pośrednictwem posłańca, (adres jak wyżej)
 osobiście, (doręczenie przesyłki, zapytania, oferty, (adres jak wyżej)
 faksu, (nr faksu: 84 677 56 40).
 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r.
poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), / adres skrzynki e-mail:
przetargi@mcpr.zamosc.pl .
4. W przypadku składania przez wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp, uzupełnień
czy poprawy zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności:
 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
 osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia / oświadczeń z art.
25a ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej. \
5. Zamawiający zapewnia, że ww. środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne i
sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania. Maksymalny rozmiar
widomości przyjmowany przez serwer pocztowy to 20 MB.
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Zamawiający informuje także, że przesyłana przez wykonawcę informacja / wiadomość
środkiem komunikacji elektronicznej (wskazana powyżej) w przypadku skrzynki e-mail
będzie generowała automatycznie odpowiedź zwrotną, potwierdzającą datę, godzinę
otrzymanych informacji. Podobnie w przypadku przekazywania informacji faksem,
zamawiający deklaruje, że informacja przesłana faksem będzie zawsze zwrotnie potwierdzana
przez zamawiającego.
Wykonawca składający ofertę jest proszony w jej treści o podanie swoich danych
identyfikujących możliwość skorzystania z tych środków komunikacji elektronicznej.
Pozwoli to na sprawny przebieg postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy.
Wprowadzając swoje dane (środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy Pzp) do
oferty, wykonawca będzie postępował wg tych samych zasad, jakie przyjął zamawiający.
Jednocześnie wykonawca deklaruje, że będą one sprawne, czynne i aktualne przez cały okres
trwania postępowania, a w przypadku ich zmiany czy awarii zamawiający niezwłocznie
zostanie o tym poinformowany.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Umieści
taką informację na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej siwz, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 4 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej podanej w ust. 1.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i
informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej podanej w ust. 1
niniejszej siwz.
10. Zamawiający informuje, że przed terminem składania ofert nie będzie indywidualnie
udzielał odpowiedzi czy wyjaśnień dotyczących siwz wykonawcom którzy tego żądali.
Wszystkie zmiany, wyjaśnienia, uzupełnienia na równych zasadach będą udostępniane
jedynie na stronie internetowej wskazanej w niniejszej siwz
(http://www.mcpr.zamosc.pl/zamowienia-publiczne ) oraz w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium.
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9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert określony zapisami siwz.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę składa się z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do
pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie.
3. Dokumenty, jakie dodatkowo należy dołączyć do oferty:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz),
b) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy/pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji
wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o
działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach
internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku oferty wspólnej należy do
oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego,
c) dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdziale 5 i 6 które wykonawca jest
zobowiązany złożyć w ofercie.
d) aktualny certyfikat jakości węgla, lub równoważne zaświadczenie wystawione przez
podmiot mający
Gospodarczego.

siedzibę

w

państwie

członkowskim

Europejskiego

Obszaru

4. Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność.
Zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości
oferty.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
6. Koperta (opakowane) zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego i
opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz posiadać oznaczenie:

"Oferta na
Nie otwierać do dnia

.
do godziny

".

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka
(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z
imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Takie pełnomocnictwo w formie
pisemnej powinno zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa wart. 86 ust. 4.
Zamawiający informuje o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ustawie
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2018 r poz. 1637).
Link do strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1
10. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 05.12.2019r.
do godz. 9.30 - Sekretariat, pokój nr 14 (1 piętro).
2. Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane przez Zamawiającego jeżeli wpłyną przed
upływem wymaganego terminu składania ofert.
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.12.2019r,
godz. 10.00 (sala 14 – 1 piętro).
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
(http://www.mcpr.zamosc.pl/zamowienia-publiczne) zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Od dnia upublicznienia ww. informacji w terminie 3 dni - zgodnie z art. 24 ust. 11 wszyscy
wykonawcy, którzy złożyli oferty są zobowiązani złożyć oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Przykładowy druk
oświadczenia został dołączony do siwz - załącznik nr 5 do siwz.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia):
a) cen jednostkowej netto i brutto /za l tonę/ oraz wartość. ogółem brutto (w tabeli
Formularza ofertowego),
b) łącznie: wartości brutto (z podatkiem VAT), wartość netto (bez podatku VAT).
wartość podatku VAT za całość przedmiotu zamówienia.
2. Cena brutto podana za całość przedmiotu zamówienia będzie przedmiotem oceny. Cenę
należy podać również słownie.
3. Cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i obciążenia, związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz zawierać ewentualne upusty.
4. Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres
obowiązywania umowy i będą stanowić podstawę do rozliczeń z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
5. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli
na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym
podatkiem.
6. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez
Wykonawców, których Zamawiający nie wykluczy z postępowania i które nie zostaną
odrzucone przez Zamawiającego.
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7. Zamawiający dokona oceny ofert stosując zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierającą
największą ilość punktów jest ofertą najkorzystniejszą.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej
punktacji do 100 pkt (100% - 100 pkt).
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym
kryteriami:
1. Cena (koszt) oferty brutto - 60%
2. Jakość oferowanego węgla – 20%
3. Termin dostaw – 20 %
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr
Wzór:
kryterium:
Zasady oceny za kryterium "Cena" - (C).
1
W przypadku kryterium Cena, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów.
Cena - (C) - waga 60 .
Punkty za kryterium "Cena" (C) - maksymalnie 60 pkt ( 1 pkt -1), zostaną obliczone
w następujący sposób:

C= x 60

2

3

C of, min
C of, bad

gdzie:
Cilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
C of, min - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych
przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i
oceny ofert;
C of, bad -cena oferty badanej
Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty "Cena" w celu oceny
dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po
przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a
jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
Ilość punktów w kryterium jakości będzie naliczane za wyższą wartość opałową
węgla Qir, na podstawie dostarczonego certyfikatu, w następujący sposób:
od 26 001 KJ/kg do 26 400 KJ/kg = 6 punktów,
od 26 401KJ/kg do 26 800 KJ/kg = 12 punktów,
powyżej 26 801 KJ/kg = 20 punktów.
Ilość punktów za wymaganą przez Zamawiającego długość terminu dostawy
(realizacji każdego zlecenia od daty otrzymania zlecenia ) – 7 dni = 0 punktów .
Ilość punktów za skrócenie wymaganego terminu dostawy (realizacji każdego
zlecenia od daty otrzymania zlecenia) w wymiarze:
od 1 dnia do 3 dni = 20 punktów,
od 4 dni do 5 dni = 10 punktów,
od 6 dni = 6 punktów.
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3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów
wynikającą ze wzoru:
CLP=C+J+TD
gdzie:
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium (1) - Cena
J - liczba punktów przyznanych za kryterium (2) - Jakość oferowanego węgla
TD - liczba punktów przyznanych za kryterium (3) - Termin dostawy.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. W przypadku, gdy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na wezwanie
zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp nie przedłoży dokumentów wymaganych
przez zamawiającego w tym wezwaniu i po ponownym wezwaniu z art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp nie uzupełnienia, poprawi dokumentów czy oświadczeń w zakreślony terminie,
wykonawca zostanie wykluczony z postępowania i jego oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający może w takim przypadku:
 jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane wart. 93 ust. 1 ustawy Pzp - unieważnić całe
postępowanie, lub
 dokonać ponownej oceny punktowej ofert, które nie podlegają odrzuceniu lub których
wykonawca nie został wykluczony z postępowania wg ww. kryteriów oceny ofert i
przeprowadzić ponownie kolejne czynności przewidziane zapisami niniejszej siwz i
ustawy Pzp.
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą
ilość punktów po zsumowaniu trzech kryteriów oraz spełni dodatkowe wymagania
określone zapisami siwz/ustawy Pzp. Między innymi potwierdzi na wezwanie
zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.
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14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o :
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa powyżej pkt 14.1 pkt 1 na stronie
internetowej wskazanej w niniejszej siwz.
3. Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną (konsorcjum), została wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
15. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH
Informacje w tym zakresie zawiera Załącznik nr 2 – Wzór umowy.
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o której
mowa wart. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoser
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Ponieważ wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wobec
czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Terminy wniesienia odwołania określono w art.182 Pzp.
8. Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w ustawie Pzp od art. 179.
Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje w tym względzie ze strony
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

17. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.
134 ust. 6 pkt 3.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między
zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 Pzp.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

Załączniki:
Stanowią one integralną część siwz i wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – wzór umowy,
Załącznik nr 3 - oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.l ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 - oświadczenie składane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania,
Załącznik nr 5 - oświadczenie składane na podstawie art.24 ust.11 ustawy Pzp dotyczące przesłanki wykluczenia
z postępowania - art.24 ust. I pkt 23,
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