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  Sępólno Krajeńskie, dnia  10.07.2018 r. 

 

 

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: 

 

Słomy do ciepłowni miejskiej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  

Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim 

 

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej Ustawa. 

 

Znak postępowania: NR 3/2018 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

1.1. Informacje o Zamawiającym: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. E. Orzeszkowej 8 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

NIP 555-000-66-60 

REGON 091443873 

e-mail: kontakt@zgksepolno.pl 

 

1.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie Ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
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1.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 459). 

1.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią SIWZ i jej załącznikami i złożyć ofertę 

zgodnie z jej wymaganiami. 

 

ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa słomy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w 

ilości minimalnie 250 ton maksymalnie 1500 ton.  

        Część pierwsza zamówienia: …….….………250 ton w terminie do dnia 30.08.2018 r. 

        Część druga zamówienia:……….……….……….250 ton w terminie do dnia 15.09.2018 r. 

        Część trzecia zamówienia: ……….……………250 ton w terminie do dnia 30.09.2018 r. 

        Część czwarta zamówienia:…………. ………….250 ton w terminie do dnia 15.10.2018 r. 

        Część piąta zamówienia:  ……….…..…………500 ton w terminie do dnia 31.10.2018 r. 

         (Razem części 1-5 to dostawa 1500 ton słomy – całość zamówienia).  

        Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wszystkie części łącznie, tj na dostawę 1500 ton 

maksymalnie lub jedną ofertę na dostawę słomy w dowolnej ilości części zamówienia, tj na 

dwie, trzy, cztery lub pięć części. 

2.2. Kod CPV: 03114100-4 – słoma 

2.3.  Dostarczona słoma spełniać będzie następujące, główne parametry: 

a) Wilgotność do 20%  

b) Słoma powinna być sprasowana prasami wielkogabarytowymi w postaci okrągłych  

           bel lub prostopadłościanów 

c) Słoma może być wytworzona ze wszystkich rodzajów zbóż: ( żyto, pszenżyto, 

jęczmień, pszenica, rzepak)  

Miejscem dostawy jest loco ciepłownia ul. Przemysłowa 2 w Sępólnie Krajeńskim. Dostawa może 

nastąpić w godzinach od 07:00 do 23:00 7 dni w tygodniu. Rozładunek po stronie 

Zamawiającego bezpośrednio po dostawie. 

2.4. Informacje ogólne:   
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1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

wszystkie części lub na każdą z pięciu części odrębnie. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.  

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy. 

2.6. Informacje w sprawie podwykonawców i obowiązku osobistego wykonania zamówienia: 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia 

(zakres rzeczowy), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 

3. Zamawiający żąda wskazania firm podwykonawców w formularzu ofertowym, 

4. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w zakresie braku podstaw do wykluczenia 

podwykonawców, 

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, 

jak za własne zachowanie (art. 474 Kodeks cywilny). 

  

2.7. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) 

 

ROZDZIAŁ III – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

 

1.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie : 

Do 30.08.2018 – 40 pkt. 

Do 15.09.2018 – 30 pkt. 

Do 30.09.2018 – 20 pkt. 

Do 15.10.2018 - 10 pkt. 

Do 31.10.2018– 0 pkt.  

licząc od dnia podpisania umowy.  

Deklarację ws terminu wykonania zamówienia wykonawca składa w formularzu ofertowym. 

Rozliczenie dostaw następować będzie na podstawie dokumentu wagowego załącznik nr 6 do SIWZ. 
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ROZDZIAŁ IV – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

 

4.1.1.W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków 

w powyższym zakresie. 

4.1.2.W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie wymaga spełnienia 

szczególnych warunków w powyższym zakresie. 

 4.1.3.W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykonawca zobowiązany będzie   

wykonać zamówienie przy wykorzystaniu, co najmniej  dwóch pojazdów 

przystosowanych  do przewozu słomy (wzór załącznik nr 5) 

       4.1.4  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24   

                  ust. 1 pkt 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust 5 pkt 1-2 Ustawy.  i spełniają następujące 

warunki: 

 

4.2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. 4.1.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.3.Stosowna sytuacja, o której mowa w pkt. 4.2. SIWZ będzie miała miejsce, gdy:  

a) stosownie do art. 22a ust. 2 Ustawy wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów, udowodni 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. 

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia lub inne dowody potwierdzające oddanie wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, powinny zostać udostępnione 

Zamawiającemu w oryginale na ich pisemne wezwanie, po ocenie ofert. 

 

Ze zobowiązania lub innych dowodów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty 

musi jednoznacznie wynikać:  

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,  

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą, 
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b) stosownie do art. 22a ust. 3 Ustawy Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez 

inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o  których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 

i art. 24 ust. 5 pkt 1-2 Ustawy, 

c) stosownie do art. 22a ust. 4 Ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,  

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. Wykonawca korzystający z zasobu wykształcenia, doświadczenia lub kwalifikacji 

zawodowych innego podmiotu może powołać się na zasoby tego podmiotu wyłącznie 

w przypadku, gdy podmiot ten będzie realnie i faktycznie uczestniczył w tym zamówieniu, 

d) jeżeli wykonawca polega na zdolności innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby oraz warunków udziału w postępowaniu, ma 

obowiązek przedstawić informacje na temat tego wykonawcy w tym  zakresie. 

4.4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

4.5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt. 4.1.3 muszą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub kilku wykonawców 

łącznie, warunki określone w pkt. 4.1.4 muszą zostać spełnione przez każdego z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ V – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

 

Do oferty wykonawca dołącza: 

5.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w sprawie warunków zamówienia (załączniki nr 
5 do SIWZ), który dotyczy posiadania co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do przewozu 
słomy ; 

5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o 
którym mowa w pkt 5.3 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust 5 pkt 1-2 

Ustawy. (załączniki nr 3 do SIWZ) 
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5.4. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów przystępując do postępowania, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i 

oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.3, 5.5  SIWZ.   

 

5.5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego (załącznik nr 4 

do SIWZ).  

5.6. Oświadczenia  dotyczące wykonawcy i innych podmiotów składane są w oryginale. Dokumenty, 

inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  

5.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

5.9. Jeżeli Zamawiający będzie wzywać Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale V SIWZ,  Wykonawca będzie zobowiązany  

złożyć dokumenty i oświadczenia, w przewidzianej w SIWZ formie. 

5.10. Zamawiający korzysta  z prawa przewidzianego w art. 24 a Ustawy. 

 

ROZDZIAŁ VI – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ VII – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

7.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu 

składania oferty. 

7.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

ROZDZIAŁ VIII – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

8.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

8.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

8.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

8.4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny trwałą metodą pisarską. 
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8.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez Wykonawcę.  

8.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

8.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

pisemnej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) musi 

zostać dołączone do oferty.  

8.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 

się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony 

wraz z tłumaczeniem na język polski.  

8.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8.10.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone, ułożone w kolejności wskazanej w 

formularzu i ponumerowane.   

8.11.Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana 

przez wykonawcę.  

 

8.12.Oferta musi zawierać:  

 

a) formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

SIWZ (składane w oryginale), 

b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 

o ile ofertę składa pełnomocnik (składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza), 

c) wymagane załączniki. 

 

8.13. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.   

8.14. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:  

a) nazwa, adres, numer telefonu i e-mail wykonawcy,  

b) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim, ul. E. Orzeszkowej 8 

c) OFERTA na dostarczenie słomy, numer postępowania 3/2018, 

d) Nie otwierać przed dniem 18.07.2018 do godz. 12:00. 

 

ROZDZIAŁ IX – SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

9.1.Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.12 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia 

18.07.2018 roku do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 16 

9.2.Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

w miejsce wskazane w pkt. 9.1.  
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9.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2018 o godzinie 12:00 w siedzibie Zakładu Gospodarki  

Komunalnej Sp. z o.o. pokój nr 16 

9.4.Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

zasad, jak składana oferta, w kopercie  dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.  

9.5.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 

wykonawcy.   

9.6.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

9.7.Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 9.1. zostaną zwrócone wykonawcom po 

upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu 

składania ofert zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 

 

ROZDZIAŁ X – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

10.1.Ceny w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

10.2.Wykonawca podając ceny zgodnie z formularzem ofertowym musi uwzględnić wszelkie koszty 

niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, w szczególności: 

a) cenę zakupu słomy o wymaganych przez Zamawiającego parametrach, 

b) koszt dostawy słomy do siedziby Zamawiającego, 

c) wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 

10.3.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 doliczy 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.   

10.4.Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.  

 

ROZDZIAŁ XI – BADANIE OFERT 

 

11.1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

11.2.Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących sposobu wyliczenia ceny, w szczególności 

w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 Ustawy.  



„Dostawa słomy do ciepłowni miejskiej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim.” 

ZGK Sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim 

 

9 
 

11.3.Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 

ROZDZIAŁ XII – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

 

12.1.Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

      

LP Nazwa kryterium Waga 

kryterium 

1. Cena (C) 60% 

2. Termin dostawy – maksymalny wymagany przez Zamawiającego: do 31 październik 

2018r. (T) 

40% 

 

 

12.2.Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  

 

Najniższa cena oferty brutto 

 ----------------------------------------  x 60  = liczba punktów  

 Cena brutto oferty ocenianej 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium przyjmując zasadę, że 1% = 

1 punkt. 

 

12.3.Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną obliczone według wybranego przez Wykonawcę 

terminu dostawy. Termin dostawy należy określić w formularzu ofertowym. 

  

Do 30.08.2018 – 40 pkt. 

Do 15.09.2018 – 30 pkt. 

Do 30.09.2018 – 20 pkt. 

Do 15.10.2018 - 10 pkt. 

Do 31.10.2018– 0 pkt. 
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  Najkorzystniejsza cena (C) = x punktów 

Suma punktów w kryterium ( T ) = y punktów 

 

Najkorzystniejsza oferta = x + y  

 

 

ROZDZIAŁ XIII – UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

13.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza w danej części zamówienia. 

13.2.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 

(http://www.zgksepolno.pl/). 

13.3.Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 

Ustawy,  po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 

ROZDZIAŁ XIV – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

Osoby reprezentujące wykonawcę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy 

zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

ROZDZIAŁ XV – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVI – POSTANOWIENIA UMOWY 

 

16.1.Istotne Postanowienia Umowy stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. 

16.2.Z Wykonawcami, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części, zostaną 

zawarte Umowy w oparciu o Istotne Postanowienia Umowy, o których mowa w pkt. 17.1.  

16.3.Stosowanie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia 

zmian do Umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ XVII – OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

 

17.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.  
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17.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej, 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.  

17.3.Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 

Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom oraz zamieści tę zmianę na swojej stronie 

internetowej  

17.4.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców zamieszczając taką informację na swojej 

stronie internetowej. 

17.5.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego 

 

ROZDZIAŁ XVIII – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI 

 

18.1.Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  

18.2.W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z2016 r. poz. 1030 z późn. zm.). 

18.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.  

18.4.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty 

elektronicznej podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym została mu doręczona 

w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.  

18.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: ZGK Sp. z o. 

o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie. 

18.6.W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się 

znakiem postępowania: 3/2018 

18.7.Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:  Mariusz Zygowski , e-mail: 

m.zygowski@zgksepolno.pl 

 

ROZDZIAŁ XIX – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI Ustawy.  

 

ROZDZIAŁ XX – ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

mailto:m.
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Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki:  

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy. 

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy 

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 
Oświadczenie wykonawcy odnośnie posiadania pojazdów przystosowanych do 
transportu słomy 

Załącznik nr 6 Wzór dokumentu wagowego 
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                                                                         Załącznik nr 1   

 

Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. E. Orzeszkowej 8 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

 (nazwa i adres Wykonawcy)  

NIP : ............................................... 

REGON: ..........................................  

KRS:……………………..….……….………….  

tel.: ................................................. 

e-mail: …………………….…..……………… 

                                         FORMULARZ      OFERTOWY 

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa słomy do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oświadczam, iż składam ofertę na wykonanie następujących 

części zamówienia: 

  Część pierwsza:  

Cena  Data realizacji dostawy 

 

 …………………………..zł netto (słownie:…………………………………………) 

…………………………..zł brutto (słownie:………………………………………..) 

 

30.08.2018 r. 

    Część druga:  

Cena  Data realizacji dostawy 

 

 …………………………..zł netto (słownie:…………………………) 

…………………………..zł brutto (słownie:………………………..) 

 

15.09.2018 r. 

    Część trzecia:  

Cena  Data realizacji dostawy 

 

 …………………………..zł netto (słownie:…………………………) 

 

30.09.2018 r. 
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…………………………..zł brutto (słownie:………………………..) 

  Część czwarta:  

Cena  Data realizacji dostawy 

 

 …………………………..zł netto (słownie:…………………………) 

…………………………..zł brutto (słownie:………………………..) 

 

15.10.2018 r. 

  Część piąta:  

Cena  Data realizacji dostawy 

 

 …………………………..zł netto (słownie:…………………………) 

…………………………..zł brutto (słownie:………………………..) 

 

31.10.2018 r. 

   Uwaga: wykonawca wypełnia tylko te części formularza, na które składa ofertę.  

 

Oświadczam, iż zamierzam/nie zamierzam* powierzyć wykonania części zamówienia 

podwykonawcom: 

1………………………………………….. 

2…………………………………………… 

Oświadczam, że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz stanowiącymi jej 

integralną część załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. 

Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany  w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

Akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 

 

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

                 (podpis) 
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                                                                                                                        Wzór umowy (załącznik nr 2) 

 
UMOWA  

KUPNA - SPRZEDAŻY  
SŁOMY ZE ŻNIW 2018r. 

 
 
zawarta w dniu  ……………..  r w Sępólnie Kraj. pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.  
ul. E. Orzeszkowej 8, wpisanym do Rejestru Handlowego prowadzonego w Sądzie 
Rejonowym w Bydgoszczy pod  Nr KRS 0000158258,  
NIP 555-000-66-60, zwanym dalej w umowie „Kupującym”, reprezentowanym przez:  
 

- Dariusza Krakowiaka – Prezesa Zarządu 
 
a, 
…………………………………………………………………………………. , zwanym dalej w umowie 
„Sprzedającym”  
 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest zakup słomy: 
- ze zbóż żytnich, pszenżytnich, pszenicznych, w ilości –    ……. ton ze żniw  2018 r. 

 
§ 2 

 
1. Sprzedający dostarczy słomę w postaci kostek sprasowanych prasami 

wielkogabarytowymi do ciepłowni Kupującego znajdującego się w Sępólnie Kraj. przy 
ul. Przemysłowej 5. 

2. Miejsce dostarczania towaru wskaże Kupujący (plac magazynowy lub wiata). 
3. Ilości dostarczanego towaru będą uzgadniane pomiędzy stronami.  
4. Rozładunek słomy ze środków transportowych Sprzedającego dokonywać będzie 

Kupujący własnym sprzętem. 
5. Termin zakończenia dostawy słomy ustala się do dnia……………..2018 roku. 

 
 

§ 3 
 

1. Sprzedający podczas transportu we własnym zakresie zabezpieczy towar przed 
wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych i rozsypywaniem słomy 
podczas przewożenia. 

2. Wilgotność dostarczanego towaru nie może przekroczyć 20 %. 
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3. Słoma w postaci kostek sprasowanych prasami wielkogabarytowymi nie może być 
zapiaszczona ani zawierać kamieni i innych elementów obcych.  

4. W przypadku dostarczenia słomy o wilgotności ponad 20 % Kupujący pomniejszy 
masę towaru lub może odmówić jej przyjęcia. 

 
§ 4 

 
1. Podstawą rozliczenia będzie ilość ton słomy dostarczonej do Kupującego wg ceny 

umownej  ……. zł  netto za T (słownie; ……………….. zł ). 
2. Należność za słomę regulowana będzie na podstawie faktur, przelewami na konto 

Sprzedającego,  
§ 5 

 
1. W przypadku niewywiązania się Sprzedającego z terminu dostawy określonego  

w § 2 pkt.5 umowy Kupujący nałoży kary umowne w wysokości 0,5 % wartości za 
każdy dzień opóźnienia. 
 

§ 6 
 

 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą ustalane na zasadzie wzajemnych 

uzgodnień stron w formie ustnej, bądź na życzenie jednej ze stron w formie 
pisemnej. 

2. W przypadku braku możliwości porozumienia między stronami, sprawy sporne 
powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygniecie Sądu, 
właściwego miejscowo dla Kupującego.  

 
§ 7 

 
Umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 
 
 

      SPRZEDAJĄCY:            KUPUJĄCY: 
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Załącznik nr 3 
 

Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. E. Orzeszkowej 8 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

       

        

(nazwa i adres Wykonawcy)  

NIP : ............................................... 

REGON: ..........................................  

KRS:……………………..….……….………….  

tel.: ................................................. 

e-mail: …………………….…..……………… 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24  ust. 1 pkt 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust 5 pkt 1-2 Ustawy.   

 

 

 

 

 

 

 

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

                 (podpis 
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Załącznik nr 4 

Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. E. Orzeszkowej 8 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

       

        

(nazwa i adres Wykonawcy)  

NIP : ............................................... 

REGON: ..........................................  

KRS:……………………..….……….………….  

tel.: ................................................. 

e-mail: …………………….…..……………… 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

 

Wykonawca:………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………….

  

reprezentowany przez:…………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

W związku ze złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym na „Dostawę słomy do ciepłowni miejskiej dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim” oświadczam, że: 

 

1. *przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

a) 

……………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………. 

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody:  
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……………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………….,że powiązania z Wykonawcą/Wykonawcami: 

……………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

              (miejsce, data)  (podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

  
2. *nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu 

o udzielenia zamówienia. 

 
 

 

 

              (miejsce, data)  (podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

* - nieodpowiednie skreślić 

Uwaga: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 5 
 

Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. E. Orzeszkowej 8 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

       

        

(nazwa i adres Wykonawcy)  

NIP : ............................................... 

REGON: ..........................................  

KRS:……………………..….……….………….  

tel.: ................................................. 

e-mail: …………………….…..……………… 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

odnośnie posiadania pojazdów przystosowanych do transportu słomy 

 

Oświadczam, że posiadam co najmniej dwa pojazdy przystosowane do przewozu słomy. 

 

 

 

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

                 (podpis 

 

  

      

 


