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RpZDZTAt 1. POSTANOWfENIA OGdlNE

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego.
Zamawiajacym jest Miejskie Przedsi^biorstwo Gosp'odarki Komunalnej Sp. z o.o.,
28-100 Busko-Zdroj, ul. tagiewnicka 25,
NIP: 655-193-50-66, REGON: 260248572
wpisana do Rejestru Przedsi^biorcow prowadzonego przez Sa.d Rejonowy w Kielcach X Wydzial
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000312603,
nr telefonu: 41 378 24 77, adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpgkbusko.pl
Strona internetowa Zamawiajqcego: www.mpgkbusko.pl
Strona internetowa prowadzonego post^powania: www.mpgkbusko.pl
Do postejpowania nie majq. zastosowania przepisy ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych t j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.J.
Postejjowanie prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego zgodnie z wewn?trznym
Regulaminem udzielania zamowien sektorowych na dostawy, uslugi i roboty budowlane
obowiazuj^cym w Miejskim Przedsie_biorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.
1.2.Wykonawca powinien dokladnie zapoznac si? z niniejsz^ SWZ i zlozyc ofert? zgodnie z jej
wymaganiami.
l.S.Postejiowanie oznaczone jestznakiem: ZC/5/1/S/2022
. •
1.4. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powo.tywac si? na wyzej podane
oznaczenie.
1.5. Zamawiaj^cy wyznacza naste.puJ3.ce osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Imi§ i nazwisko: Michal Kowalski
stanowisko sluzbowe: Dyrektor ds. cieplownictwa
nr tel: 41 352 67 42,41 378 24 77
e-mail: zamowienia@mpgkbusko.pl
godziny pracy: od 7:00 do 15:00
.ROZDZlAt Z.jOPlS PRZEOMJOTy 1 TERMIN WYKONANIAZAMOWIENIA

2.1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa mialu w^glowego, w ilosci 6000 ton za pomoc^ pojazdow
samowyiadowczych, umozliwiaj^cych roz-tadunek na placach skladowych kotiowni MPGK Busko-Zdroj.
Dostawy dostarczane do placow skladowych kotiowni w Busku-Zdroju muszq. bye wazone na wadze
samochodowej zlokalizowanej przy placu opalowym kotiowni Pilsudskiego.
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zalqcznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.
2.2. Przedmiotem dostawy nie mogq. bye to wary obj^te zakazem importu, tranzytu lub handlu na podstawie
obowiazujqcych przepisow, w szczegolnosci o ktorych mowa w art 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
o szczegolnych rozwiqzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz
sluzqcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).
2.3.Wybrany Wykonawca zobowi^zany b^dzie przy kazdej dostawie towaru przekazywac
Zamawiaj^cemu informacje zgodnie z art 13 ust 2-5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych
rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluz^cych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835) - wzor wg zal^cznika nr 7 do SWZ.
2.4. Nazwa/y i kod/y Wspolnego Slownika Zamowien: (CPV):
09111210-5 - we_gieLkamienny
2.5. Zamawiaj^cy Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na
podstawie art 31a ust 1 pkt 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008r.. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2020 poz.
720) korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego. W zwiazku z tym ceny podane w formularzu
ofertowym nie powinny zawierac akcyzy.
JROZDZIAt 3. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAtU W POSTE.POWAN1U

3.1. 0 udzielenie zamowienia mogq ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj^ warunki udzialu w
postejpowaniu dotyczqce:
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a) zdolnosci do wystqpowania w obrociegospodarczym;
Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie
b) uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalnoscigospodarczej lub zawodowej, o He
wynika to z odrqbnych przepisow;
Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie
d) zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie:
Zamawiajacy okresla, ze ww. warunek zostanie spelniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie
ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert [a jezeli okres prowadzenia dziaialnosci jest
krotszy - w tym okresie], wykonal [a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie^ lub ciaglych nadal
wykonuje] nalezycie dwie dostawy po 3 000 ton miahi w^glowego w klasie 22-23 kazda. Do wykazu
nalezv zalaczyc dowody fnp. referenciel okreslaiace czvwskazane dostawyzostaty wvkonane lub sa
wykonywane nalezvcie.
iRQZbziAt 4. PQDSTAWY WYKLyGZENlA

4.1. Wykluczeniu z post^powania o udzielenie zamowienia podlega Wykonawca, w stosunku, do ktorego
zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci, o ktorych mowa w art 108 ustawy Pzp tj., jezeli:
1] Wykonawca jest osoba^ fizycznq, ktorego prawomocnie skazano zaprzest^pstwo:
a] udziaiu w zorganizowanej grupie przest^pczej albo zwiazku maj^cym na celu popelnienie
przestQpstwa lub przest^pstwa skarbowego, o ktorym mowa w art 258 Kodeksu karnego,
b] handlu ludzmi, o ktorym mowa w art 189a Kodeksu karnego,
c] o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art 46-48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o.sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054] lub w art 54 ust
1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow, srodkow s.pozywczrych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego orazwyrobowmedycznych (Dz. U.z 2021 r. poz. 523,1292,1559
1 2054],
d] finansowania przestejpstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym- mowa w art 165a
Kodeksu karnego, lub przest^pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest^pnego
pochodzenia pieni^dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art 299 Kodeksu
karnego,
e] o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub maj^ce
na celu popetnienie tego przest^pstwa,
f] powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art 9 ust
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywaj^cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 poz. 2023]/
g] przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art 296-307 Kodeksu karnego,
przestejpstwo oszustwa, o ktorym mowa w art 286 Kodeksu karnego, przest^pstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentow, o ktorych mowa w art 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestQpstwo skarbowe,
h] o ktorym mowa w art 9 ust 1 i 3 lub art 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
2] jezeli urz^dujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika spoiki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest^pstwo, o ktorym mowa
w pkt 1;
3] wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok s^.du lub ostatecznq decyzj^ administracyjn^. o
zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,
chyba ze Wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skiadania wnioskow o
dopuszczenie do udziaiu w postejDowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal
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platnosci naleznych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiqza.ce porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;
4] wobec Wykonawcy prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie. o zamowienia publiczne;
5) jesli Zamawiaja.cy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przeslanek, ze Wykonawca
zawarl z innymi wykonawcami porozumienie maja.ce na celu zaklocenie konkurencji, w
szczegolnosci jezeli nalezqc do tej same] grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, ziozyli odr^bne oferty, oferty czejsciowe lub
.wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu, chyba ze wykazq, ze przygotowali te oferty
lub wnioski niezaleznie od siebie;
4) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 85 ust 1, doszlo do zaklocenia konkurencji wynikajqcego
z wczesniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy z Wykonawcy do tej
samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentow, chyba ze spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze bye wyeliminowane w
• inny sposob niz przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w postejpowanlu o udzielenie
zamowienia.
4.2. Zamawiajqcy przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp zgodnie,
z ktorymi wykluczeniu podlega Wykonawca:
4.2.1. w stosunku, do ktorego otwarto likwidacje., ogloszono upadlosc, ktorego aktywami zarza.dza
likwidator lub sjjd, zawarl uklad z wierzycielami, ktorego dzialalnosc gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje si§ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj^cej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszcz^cia tej procedury;
4.2.2. Ponadto Wykluczeniu z poste_powania o udzielenie zamowienia podlega Wykonawca, w stosunku,
do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci, o ktorych mowa w art 7 ust 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022r. o szczegolnych rozwiqzaniach w zakresie przeciwdziafania wspieraniu
agresji na Ukrainq oraz stuzqcych ochronie bezpieczenstwa narodowego tj.:
1)
wykonawc^ oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w
rozporzqdzeniu 765/2006 i rozporz^dzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste_ na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste^ rozstrzygajqcej o zastosowaniu srodka, o
ktorym mowa w art 1 pkt 3 ww. Ustawy;
2]
wykonawce_ oraz uczestnika konkursu, ktorego beneflcjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pienie_dzy oraz finansowaniu
terroryzmu [Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655} jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzqdzeniu 765/2006 i rozporza.dzeniu 269/2014 albo wpisana na
liste_ lub b$da.ca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala
wpisana na liste_ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste^ rozstrzygajqcej o
zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art 1 pkt 3 ww. Ustawy;
3)
wykonawc^ oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostk^ dominuja.ca_ w rozumieniu art. 3
ust 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci [Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106] jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporz^dzeniu
765/2006 i rozporza.dzeniu 269/2014 albo wpisany na list§ lub bejda.cy taka_ jednostka.
dominuja^ od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na list§ na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listej rozstrzygaja_cej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art 1 pkt
3 ww. Ustawy.
4.2.2.1. Wykluczenie nastejmje na okres trwania okolicznosci okreslonych w ust 4.2.2.
4.2.2.2. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust.
4.2.2., zamawiajqcy odrzuca wniosek o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu o
udzielnie zamowienia publicznego lub oferty takiego wykonawcy lub uczestnika
konkursu, nie zaprasza go do zlozenia oferty wstejmej, oferty podlegaja.cej negocjacjom,
oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub
dialogu, a takze nie prowadzi z takim wykonawca. negocjacji lub dialogu, odrzuca
wniosek o dopuszczenie do udzialu w konkursie, nie zaprasza do zlozenia pracy
konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu
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stosowanego do udzielenla zamowienia publicznego oraz etapu prowadzonego
post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.
4.2.2.3. Osoba lub podmiot podlegajace wykluczeniu na podstawie ust 4.2.2., ktore w okresie
tego wykluczenia ubiegaja si? o udzielenie zamowienia publicznego lub dopuszczenie do
udzialu w konkursie lub biorq. udzial w post?powaniu o udzielenie zamowienia
publicznego lub w konkursie, podlegaj^ karze pieni?znej.
4.2.2.4. Kar? pieni?zna, o ktorej mowa w ust 4.2.2.3, naklada Prezes Urz?du Zamowieri
Publicznych, w drodze decyzji, w wysokosci do 20 000 OOOzl.
Wykonawca moze zostac wykluczony przez Zamawiaj^cego na kazdym etapie postej>owania
o udzielenie zamowienia.

ROZDZIAtB, INFORMACJAO POJDMJOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH

5.1. Wykonawca zobowiazany jest zlozyc wraz z oferta. oswiadczenie stanowiace potwierdzenie, ze
Wykonawca na dzieri skladania ofert:
a) nie podlega wvkluczeniu,
b) spetnia warunki udzialu w postqpowaniu.
5.2. Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 5.1 SWZ Wykonawca zobowiazany jest zlozyc w formie
oswiadczenia. wraz z oferta. ktore stanowi Zatacznik nr 4 do SWZ.
5.2.1. Jezeli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 5.1 SWZ lub jest ono
niekompletne lub zawiera bl?dy, Zamawiajacy wezwie Wykonawc? odpowiednio do jego zlozenia,
poprawienia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu bez wzgl?du na jego zlozenie, uzupelriienie lub poprawienie lub zachodza^ przesianki
uniewaznieniapost?powania.
5.3. W przypadku, Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si^ o udzielenie zamowienia dolaczaja do oferty
oswiadczenie, z ktorego wynika, ktore-dostawy lub uslugi-wykonaj^ poszczegolni Wykonawcy.
5.4. Wvkonawca. w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziahi w^postepowaniu sMada:
a] wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku swiadczen powtarzajqcych si^ lub ci^gtych
rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane lub 53 wykonywane, oraz
zalq'czeniem dowodow okreslaj^cych, czy te dostawy zostaly wykonane lub 33. wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s^ referencje bqdz inne dokumenty
sporzqdzone przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy zostaly wykonane, a w przypadku
swiadczen powtarzajacych si? lub ciagtych 53. wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie
wykonawcy; w przypadku swiadczen powtarzajacych si? lub ciqglych nadal wykonywanych
referencje badz inne dokumenty potwierdzaJ3.ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye
wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Wzor wykazu - zatacznik nr 5 do SWZ.
5.5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udzialu w post^powaniu:
1} odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowegb lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziafelnosci Gospodarczej, w zakresie art 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporzadzonych nie
wczesniei niz 3 miesiace przed iej zlozeniem. jezeli odr?bne przepisy wymagaj^ wpisu do
rejestru lub ewidencji;
5.6. Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych dokumentow sa one niekompletne lub zawieraja bl?dy,
Zamawiajacy wezwie Wykonawcy odpowiednio do ich zlozenia, poprawienia lub uzupelnienia w
wyznaczonym terminie, chyba ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgl?du na ich zlozenie,
uzupelnienie lub poprawienie lub zachodzq przesianki uniewaznienia post?powania.
5.7. Zamawiajacy moze zqdac od Wykonawcow wyjasnien dotycz^cych tresci zlozonych podmiotowych
srodkow dowodowych.
5.8. Jezeli zlozone.przez Wykonawc? podmiotowe srodki dowodowe budzq wqtpliwosci Zamawiajqcego,
moze on zwrocic si? bezposrednio do podmiotu, ktory jest w posiadaniu informacji lub dokumentow
istotnych w tym zakresie dla oceny speiniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu
lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentow.
5.9. Jezeli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu wskazanego w pkt 5.5 ppkt 1] SWZ - sklada dokument lub dokumenty wystawione
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w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze
nie otwarto jego likwidacji, nie ogloszono upadlosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie
zawarl ukladu z wierzycielami, jego dzialalnosc gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszcz?cia tej procedury- wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed ich zlozeniem.
5.10. Zamawiajacy nie b?dzie wzywal do zlozenia podmiotowych srodkow dowodowych, jezeli moze je
uzyskac za pomocq bezplatnych i ogolnodoste.pnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow
realizujacych zadania publiczne.
5.11. Zamawiajacy moze najpierw dokonac badania i oceny ofert, a nast?pnie dokonac kwalifikacji
podmiotowej wykonawcy, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw do
wykluczenia oraz spehiiania warunkow udzialu w post?powaniu.
ROZDZIAt 6. INFORMACJA DLA WYKONAWC6w
PODMIOT6W, PODVVYKONASTWO

POL^M^YCH : NAT"zASOBACH" INNYCH
"~ """"""

6.1. Wykonawca nie moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w poste_powaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cze_sci, polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotow udostejmiajacych zasoby, niezaleznie od
charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow prawnych.
6.6 Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie cz^sc ustugi innej flrmie (podwykonawcy) jest
zobowiazany do okreslenia w ztozonej ofercie informacji jaka cz^sc przedmiotu zamowienia be_dzie
realizowana przez podwykonawcow z podaniem jego danych.
6.7 Za zgodq Zamawiaj^cego Wykonawca moze w trakcie realizacji zamowienia zglosic nowych
podwykonawcow do realizacji zamowienia.
ROZDZIAt 7. INFORMACJA DLA WYKONAWC6W WSPOLNIE U~BIE~GAJA_CYCH ~SI£ q""upz'lELENlE
ZAM_qWIE_NIA{WTyM SPOtKI CYWILNE)

7.1. Wykonawcy mogq wspolnie ubiegac si§ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku, Wykonawcy
ustanawiajg. pelnomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo
do reprezentowania w post^powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
7.2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si§ o udzielenie zamowienia:
a) oswiadczenie, .0 ktorym mowa w pkt 5.1 SWZ sklada z ofertq kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajqcych si? o zamowienie. Oswiadczenia te potwierdzajq brak podstaw
wykluczenia oraz spemianie warunkow udzialu w postepowaniu, w zakresie, w jakim
kazdy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post^powaniu.
b) . Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si? o udzielenie zamowienia dolaczaj^ do oferty
oswiadczenie, z ktorego wynika, ktore dostawy lub uslugi wykonajq poszczegolni
Wykonawcy. W przypadku gdy ofert? sklada spolka cywilna, a pelen zakres prac wykonaj^
wspolnicy wspolnie w ramach umowy spolki oswiadczenie powinno potwierdzac ten fakt
c) zobowi^zani s^ oni na wezwanie Zamawiaj^cego, zlozyc podmiotowe srodki dowodowe, o
ktorych mowa w pkt 5.5 SWZ,
7.3. Jezeli zostala wybrana oferta Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si? o udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy moze zadac przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego kopii umowy
regulujacej wspolprac? tych Wykonawcow.
ROZDZIAt 8. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRON1CZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BE.DZIE KOMUNjKOWAtSI^Z WYKONAWCAMt.

8.1. W przedmiotowym post?powaniu Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc przekazywania sobie przez
strony post?powania oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji:
elektronicznle na adres e-mail: zamowienia@mpgkbusko.pl
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, ktore wplynq do Zamawiaj^cego, uwaza si?
za dokumenty zlozone w terminie, jesli ich czytelna tresc dotrze do Zamawiajqcego przed uplywem
tego terminu [godziny pracy Zamawiajqcego: 7:00 do 15:00 w dni robocze). Za dat? wplywu
oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przekazywanych na adres e-mail
Zamawiaj^cego przyjmuje si? dat? dostarczenia wiadqmosci na adres e-mail Zamawiaj^cego.

str. 6
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ROZDZIAt 9. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

9^1. Wykonawca jest zobowiazany wniesc wadium w wysokosci: 30 000,00 zt (slownie: trzydziesci
tysie_cy zlotych 00/100).
9.2. Wadium moze bye wniesione w jednej lub kilku naste_pujacych formach:
a) pieniqdzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
9.3. Wadium wnoszone w pieniqdzu nalezy wpiacic przelewem na naste_puj^cy rachunek:
Mr rachunku: 85 2490 0005 0000 4530 1528 8080
z adnotacjq ,,Wadium na dostaw^ opalu"
. 9.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieni^dzu, Zamawiaj^cy uzna wadium, ktore zostanie
zaksie_gowane na rachunku bankowym Zamawiajqcego przed uplywem terminu sktadania ofert
9.5. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub pore_czenia Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu oryginal gwarancji lub pore_czenia - przed uplywem terminu skiadania ofert
9.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
pore_czenia gwarancja lub pore_czenie musi bye nieodwolalne, bezwarunkowe i piatne na pierwsze
pisemne z^danie Zamawiaj^cego, sporz^dzone zgodnie z obowiazujqcymi przepisami i powinna
zawierac naste_puj^ce elementy:
a) nazwQ: dajqcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/por^czenia
[Zamawiajqcego], gwaranta lub por^czyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwote_ wadium,
c) terrain waznosci gwarancji/por^czenia w formule: ,,od dnia
- do dnia"
d) Zobowi^zanie gwaranta/por^czyciela do zapiacenia kwoty wskazanej w
gwarancji/pore_czeniu na pierwsze zqdanie Zamawiaj^cego w sytuacjach zatrzymania
. wadium, gdy wykonawca:
- odmowil: podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych
w ofercie,
— nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamowienia stalo si$ niemozliwe z przyczyn lez^cych
po stronie wykonawcy,
— jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiaj^cego z przyczyn lezqcych
po jego stronie, nie ztozyl wymaganych dokumentow lub oswiadczen, albo nie
wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w § 18 ust 2 pkt c)
Regulaminu, co powodowalo brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez
wykonawce_ jako najkorzystniejszej.
9.7. Zamawiaj^cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu post^powania, z wyjqtkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza.
ROZDZIAtlO. OPISSPOSOBU PRZYGOTOVVAN1A I ZtOZENIA OFERTY

10.1. Kazdy Wykonawca moze ztozyc jednq ofert?. Ziozenie wi^cej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert zlozonych przez Wykonawce_.
10.2. Oferta musi bye sporz^dzona z zachow^aniem formy pisemnej pod rygorem nie'waznosci.
10.3. Tresc oferty musi bye zgodna z trescia. SWZ.
10.4. Oferta wraz z zaf^cznikami musi bye sporz^dzona w sposob czytelny.
10.5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcow w tresci oferty po jej sporz^dzeniu musz^ bye
parafowane przez wykonawcow.
10.6. Oferta musi bye podpisana przez wykonawce_, tj. osobe. (osoby) reprezentuj^cq wykonawce_, zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe, (osoby) upowaznionq. do
reprezentowania wykonawcy.
10.7. Jezeli osoba (osoby) podpisuj^ca oferty (reprezentujqca wykonawc^ lub wykonawcow wyste_pujqcych
wspolnie) dziaia na podstawie pelnomocnictwa, pehiomocnictwo to w formie oryginaiu lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginaiem przez osobe_ upowaznion^ musi zostac do-t^czone do oferty.
10.8. Oferta wraz z zal^cznikami musi bye sporzadzona w je_zyku polskim. Kazdy dokument skladaja.cy si^
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na oferty lub ziozony wraz z oferta, sporzqdzony w j^zyku innym niz polski musi bye zlozony wraz z
tiumaczeniem na j^zyk polski.
10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwia_zane z przygotowaniem i ziozeniem oferty.
10.10. Zaleca si§, aby strony oferty byty trwale ze soba. poia_czone i kolejno ponumerowane.
10.11. Zaleca sie, aby kazda strona oferty zawieraja_ca jakqkolwiek tresc byla podpisana lub parafowana
przez wykonawc§. Wszystkle kserokopie i odpisy wymaganych dokumentow musza. bye
poswiadczone za zgodnosc z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
10.12. W przypadku, gdy Informacje zawarte w ofercie stanowia. tajemnic^ przedsi^biorstwa w
rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do ktorych wykonawca
zastrzega, ze nie moga^ bye udost^pniane innym uczestnikom postejoowania, musza. bye oznaczone
przez wykonawc^ klauzulq.
10.13. Informacje stanowia.ce tajemnic^ przedsie>iorstwa w rozumieniu art. 11 ust 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: Zaleca si§, aby informacje stanowiqce
tajemnic^ przedsie/biorstwa byty trwale spi^te i oddzielone od pozostalej Qawnej) cz^sci oferty.
10.14.
Oferta musi zawlerac nastepulqce oswladczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy -wzor (druk), stanowi^cy Zalqcznik Nr 3 do SWZ
2) Oswiadczenie, o ktorym mowai w pkt 5,1 SWZ; stanowiqcy Zal^cznik Nr 4 do SWZ
3) Odpis lub informacj^ z Krajowego Rejestru S^dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalnosci Gospodarczej,
4) Wykaz dostaw wraz z referencjami,
5) Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si^ o
udzlelenie zamowienia w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo do
reprezentowania ich w postQpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego (jezeli dotyczy).
6) Dowod wniesienia wadium jezeli wadium zostalo wniesione w innej formie niz pieni^zna.
10.15. Ofert^ nalezy zlozyc w zamkni^tej koperciej zapiecz^towanej w sposob gwarantujqcy
zachowanie w poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajqcej jej nienaruszalnosc do terminu
otwarcia ofert
10.16. Na kopercie oferty nalezy zamiescic nast^puj^ce informacje:
JDostawa opalu". ,,Nie otwierac przed 30.05.2022r. godz. 10:00"
10.17. W przypadku braku w/w informacji Zamawiaja.cy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia
wynikajqce z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku skladania pferty pocztg. lub pocztq kuriersk^ za jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert
10.18. Nie ujawnia si«j informacji stanowia.cych tajemnic^ przedsi^biorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2019 r. poz. 1010 i 1649), jezeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji,
zastrzegt, ze nie moga^ bye one udost^pniane oraz wykazal:, ze zastrzezone informacje
stanowia. tajemnic^ przedsi^biorstwa.
ROZDZIAt 11. SKtADANIE I OTWARCIE OFERT

11.1. Formularz oferty sporza.dzony winien bye wg wzoru Formularza oferty stanowia_cego zala_cznik nr
3. Formularz oferty nie podlega uzupefaiieniu.
11.2. Oferty wraz z dokumentami, nalezy zlozyc w terminie do dnia 30.05.2022r. do godziny 9:00
w siedzibie MiejskLego PrzedsiQbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. tagiewnicka
25, 28-100 Busko-Zdroj (Biuro Obslugi Klienta]. Godziny pracy BOK - od poniedzialku do
piqtku od 7.00 do 15.00, z wylqczeniem dni ustawowo \volnych od pracy].
11.3. Otwarcie ofert nastajii w dniu 30.05.2022r. o godzinie 10:00 w siedzibie Miejskiegb
Przedsifbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. tagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdroj, pok. 22

HP.
11.4. Wykonawca moze wprowadzic zmiany do ztozonej oferty, pod warunkiem, ze zamawiajg.cy otrzyma
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed uplywem terminu skiadania ofert
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Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye zlozone wedtug takich samych zasad, jak skladana
oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 10.16 z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA".
11.5. Wykonawca moze przed uprywem terminu skladania ofert wycofac oferty, poprzez ztozenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobe^ (osoby) uprawnionq do reprezentowania
wykonawcy.
11.6. Oferty ztozone po terminie, zostanq zwrocone wykonawcom. Zamawiajqcy niezwlocznie po uptywie
terminu skladania ofert zawiadomi wykonawcow o zlozeniu oferty po terminie.

ROZDZIAt 12. TERMIN SKtADANIA I OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

12.1.Termin skladania ofert: 30.05.2022r. godzina 9:00
12.2. Terrain otwarcia ofert: 30.05. 2022r. godzina 10:00, z zastrzezeniem art. 222 ustawy
12.3. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiajqcego.
12.4. Terrain zwiqzania ofertq: Wykonawca jest zwiqzany oferty przez okres 60 dni od terminu
sktadania ofert. Bieg terminu zwiazania ofertq uptywa z dniem 28.07.2022r.
12.5. Bieg terminu zwiazania ofertq rozpoczyna sie^ wraz z upiywem terminu skladania ofert.
12.6.W przypadku, gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu
zwiqzania ofertq, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwiqzania ofertq, zwraca sie;
jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie diuzszy niz 60 dni. Przedtuzenie terminu zwiazania oferta^ wymaga
ztozenia przez Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie
terminu zwiqzania oferty.
12.7. Zamawiajacy odrzuca oferty, jezeli zostata ztozona po terminie sktadania ofert, o ktorym mowa
wpkt!2.1SWZ.
12.8. Zamawiajqcy odrzuca oferty zgodnie z §19 Regulaminu.
ROZDZIAt 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

Oferta musi zawierac ostatecznq, sumarycznq cen^ maksymalnych ilosci opatu, ktor^
Zamawiajqcy ma prawo nabyc, z uwzgl^dnieniem wszystkich kosztow okreslonych w SWZ
(zakup opaiu, jego transport) w celu osi^gni^cia zaWadanych rezultatow. W cenie nalezy
rowniez uwzgl^dnic wszystkie opiaty i podatki (takze podatku od towarow i ushig) oraz
ewentualnych upustow i rabatow.
Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego
obowiqzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pozn. zm.), dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu
Zamawiajqcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote^ podatku od towarow i ustug,
ktorg miaiby obowiqzek rozliczyc.
W ofercie, o ktorej mowa w pkt 13.2 SWZ Wykonawca ma obowi^zek poinformowania
Zamawiajqcego, ze wybor jego oferty b^dzie prowadzil do powstania u Zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego;
W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenQ, z doMadnosciq do dwoch miejsc po przecinku w
rozumieniu art 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarow i ushig oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji ztotego, za ktorq podejmuje
sie^ zrealizowac przedmiot zamowienia.
Wynagrodzenie b^dzie platne zgodnie z Projektem umowy Zaf^cznik Nr 6 do SWZ.

ROZDZIAt. 14. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT

14.1.

W odniesieniu do Wykonawcow, ktorych oferty nie podlegajq odrzuceniu komisja dokona oceny
ofert na podstawie kryterium:
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trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cafy czas trwania
umowy;
• obowiqzek podanla przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy, zwi^zanym z
udzialem w postejowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaja^ z ustawy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b§dq podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
« posiada Pani/Pan:
- na podstawie art 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana dotycza_cych;
- na podstawie art 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
— na podstawie art 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust 2 RODO**;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzejdu Oehrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy
RODO;
» nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzku z art 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawq prawna^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust 1 lit c RODO.
3] Zgodnie z wytycznymi Urz^du Zamowien Publicznych, Wykonawca powinien ztozyc stosowne
oswiadczenie. Tresc oswiadczenia zostaia zawarta w Formularzu oferty, stanowiqcego
Zalqcznik nr 3 do SWZ.
* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie maze skutkowac zmianq wyniku postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq oraz nie maze, naruszac
Integralnosci protokofu orazjego zatqcznikow.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnlenia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osobyfizycznejlub prawne], lub z uwagi
na wazne wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego

ROZDZJAt 20. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

20.1. Wvkonawcom nie przyshiguiq srodki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamowien
publicznvch fodwolanie. skargal.
20.2. Wykonawcom przyslugujq srodki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie w § 26.
ROZDZIAtZl. INFORIVIAOE DODATKOWE

21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6

Zamawiajqcy nie dopuszcza skiadania ofert cz^sciowych.
Zamawiaj^cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Zamawiaj^cy nie przewiduje rozliczenia mi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^. w walutach
obcych.
Zamawiaj^cy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w post^powaniu.
Zamawiaj^cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dol^czone mogg. bye uzyte jedynie w celu
sporz^dzenia oferty.

ROZDZfAt 22f ZAtACZNIKI DO SWZ

Numer zalqcznika
Zal^cznik nr 1
Zaiqcznik nr 2
Zal^cznik nr 3
Zaiqcznik nr 4

Opis zalacznika
Opis przedmiotu zamowienia
Harmonogram dostaw opaiu
Formularz oferty
Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udziaiu w post^powaniu i nie podleganiu
wykluczeniu
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Zalqcznik nr 5
Zat^cznik nr 6
Zal^cznik nr 7

Wykaz dostaw
Projektowane postanowienia umowy
Oswiadczenie dot. dostaw w§gla

str. 13

Zatqcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na
Dostawq opafu
Wggiel miaf wgatunku II
Dostawy miatu w^glowego b^dq realizowane wedtug terminow okreslonych w
harmonogramie dostaw - zata_cznik nr 2 do Umowy (zata_cznik nr 2 do SWZ) w ilosci 6000 ton
za pomoca_ pojazdow samowytadowczych, umozliwiaja_cych roztadunek na placach
sktadowych kottowni MPGK Busko-Zdroj. Dostawy dostarczane do placow sktadowych
kottowni w Busku-Zdroju muszq bye wazone na wadze samochodowej zlokalizowanej przy
placu opatowym kottowni Pitsudskiego.
Charakterystyka miatu w^glowego:

Sortyment: M II wg PN 82/G - 97001,
Typ: 31.2 - 32.1 wg PN-G-97002:2018-11
Klasa: 23 i wyzej wg PN 82/G - 97003,
Gatunek: II wg PN 82/G - 97003,
- Wartosc opatowa 23000kJ/kg i wyzej,
-Zawartosc popiotu maksymalnie do 18 %,
- Zawartosc wilgoci maksymalnie do 15 %,
- Zawartosc siarki maksymalnie do 0,6 %,
- Wymiary ziarna 20-0 mm, w tym:
0-3 mm maksymalnie do 30%,
powyzej 20 mm maksymalnie do 5%
-Temperatura miejkni^cia popiotu >1000°C,
- Zawartosc cz^sci lotnych > 30%,
Dostarczony opat musi bye jednorodny, nie moze bye mieszaninq roznych typow i
sortymentow oraz nie moze zawierac domieszki substancji niepalnych, itu, mutu, smieci i
pytqw flotacyjnych. Paliwo powinno bye wolne od zanieczyszczeri mechanicznych oraz
domieszek obcych jak: piasku, gliny, kamieni, mutu w^gioWego i flotu. Opat musi bye
dopuszczony do obrotu na polskim rynku paliw obowiqzuja_cymi przepisami prawa na dzien
dostawy, Zamawiaja_cy nie dopuszcza dostaw miatu w^glowego pochodza_cego z mieszalni,
zaktadow przerobczych ani tez zaktadow wzbogacania w^gla.
Ze wzgl^du na posiadane decyzje dot. pozwolenia na wprowadzenia do powietrza
atmosferycznego substancji zanieczyszczajqcych, Zamawiajqcy nie dopuszcza dostaw miatu
o zawartosci siarki powyzej 0,6% w stanie roboczym.
Miejsce dostawy:

•Kottownia os. Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju,
Kottownia os. Pitsudskiego w Busku-Zdroju,
Warunki dostawy:
Miat w^glowy nalezy dostarczyc samochodami samowytadowczymi loco plac sktadowy
opatu. Dostawy opatu sq realizowane sukcesywnie wW. harmonogramu.
Miejskie Przedsi^biorshvo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
28-100 Busko-Zdr6j. ul. Lagi^vnicka 25. NIP: 655-193-50-66. REGON: 26024S572 EDO: 000027693
wpisano do Rejestru Przedsi?biorc6w prou-adzoncgo przez Sa,d Rejonou-y w Kielcach
X Wydzial Gospodarczy KRS pod nunierem KRS 0000312603,
Kapitat'zakladouy: 40 976 500,00 ztotych

Zamawiajqcy moze wprowadzac zmiany do harmonogramu, ktore sq dokonywane z
odpowiednim wyprzedzeniem, lecz nie pozniej niz 14 dni przed planowana. dostawq. Termin
ten moze ulec skroceniu po wyrazeniu zgody przez Strony. Dostawy musza_ bye realizowane
w dni robocze, od poniedziatku do pia_tku, w godz. 07:15-14:15. W przypadku dostawy opatu
po wyznaczonej godzinie, Wykonawca jest zobowia_zany do zabezpieczenia przesytki na wtasne
ryzyko i dostarczenie opatu dnia nastejpnego.
Wykonawca powiadamia Zamawiaja,cego o planowanej ilosci dostawie oraz ilosci, mailem i
telefonicznie na 3 dni przed jej realizacjg. Maksymalna dzienna dostawa nie moze przekraczac
250 ton. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dziatania przewoznikow, ktorym powierzyt
dostarczenie miatu w^glowego celem realizacji niniejszego zamowienia. W okresie dostaw gdy
panuja_ temperatury ujemne Wykonawca na swoj koszt zabezpiecza dostarczany opat
skutecznie przeciw przymarzaniu opatu do scian i podtog pojazdu. Odbioru dostarczonego
miatu w^glowego dokonuje upowazniony przedstawiciel Zamawiaja_cego na podstawie
dowodu WZ. Dowod WZ powinien zawierac:
• nazw^ Wykonawcy, Zamawiajqcego,
• sortyment paliwa,
• dat^ wystawienia dokumentu,
• potwierdzona_ wag^ brutto, netto i tara,
• podpis osoby upowaznionej przez Wykonawc^.
Zamawiajqcy dokonywac b^dzie wazenia miatu w^glowego na wtasnych wagach
samochodowych.
Okreslona w ten sposob ilosc miatu b^dzie podstawq do rozliczen mi^dzy Zamawiaja_cym a
Wykonawca, oraz ewentualnych reklamacji opatu.. Probki do badania7 jakosci opatu w tym
probki rozjemcze sa_ pobierane na terenie sktadu opatu (MPGK), do ktorego jest adresowana
dostawa.
Roztadunek opatu:

Roztadunek miatu w^glowego odbywa siej na placu sktadowym opatu w miejscu wskazanym
przez Zamawiajqcego. Opat dostarczany jest do placu opatowego pojazdami
samowytadowczymi. Zamawiaja_cy moze odmowic przyj^cia miatu w^glowego w przypadku
braku wymaganych dokumentow. Wykonawca przyjmuje z dniem podpisania umowy
odpowiedzialnosc za braki ilosciowe i jakosciowe miatu w^glowego powstate podczas
przewozu.
Z kazdego wazenia przedstawiciel Zamawiajqcego sporza_dza w dwoch egzemplarzach
dokument /7Dowod wazenia" (oryginat dla Zamawiajqcego, kopia dla Wykonawcy), ktory
b^dzie potwierdzany przez obie strony.
Termin wykonania zamowienia.

do 31/03/2023r.

Miejskie Przedsi^biorstwo Qospodarki Komunalnej Sp. z O.D.,
28-100 Busko-Zdroj. ul. Lagimvnicka 25. NIP: 655-193-50-66, REQON: 260248572 BDO: 000027693
\vpisano do Rejcstru Przcdsit;biorc6\ prowadzonego przez Sa.d Rejonowy w Kielcach
X Wydzial Oospodarczy KRS podTlumercm KRS 0000312603.
Kapital zaktadowy: 40 976 500,00 ztotycll

POBIERANIE PROBEK OPAtU

PROBKA PIERWOTNA W^GLA - probka w postaci porcji we_gla pobrana przez jedno
zanurzenie przyrz^du do pobierania probek z pryzmy paliwa, usypanej po roztadowaniu
samochodu.
PROBKA OGOLNA - probka powstata przez potqczenie wszystkich probek pierwotnych,
pobranych z jednej partii.
PROBKA KONTROLNA - jedna z 4 probek (rozjemczej, archiwalne, przekazanej dostawcy i
przestanej do laboratorium) przygotowana z probki ogolnej, reprezentujqca pod wzgl^dem
wtasciwosci badang partie. we_gla, przeznaczona do przeprowadzania badan laboratoryjnych,
opakowana i przechowywana w sposob zabezpieczajqcy przed zmianq parametrow
fizykochemicznych we_gla.
Z kazdej dostawy opatu pobierane sq probki przy bezwzgle_dnym udziale przedstawicieli
Zmawiajqcego i Wykonawcy.
Z kazdego roztadowanego samochodu pobiera sie, probki pierwotne za pomocg topatki.
Pobieranie probek pierwotnych odbywa sie. niezwtocznie po wytadowaniu samochodu na
placu opatowym. Wszystkie pobrane w danym dniu probki pierwotne 53 zabezpieczane, az do
momentu roztadowania ostatniego samochodu z dostawy danej partii.

Po zakoriczeniu dostawy danej partii, w dniu jej zakoriczenia pracownik Zamawiaj^cego przy
zalecanej obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, przygotowuje ze wszystkich pobranych
probek pierwotnych z danej partii probki ogolne. Masa probki ogolnej oraz sposob jej
przygotowania musi bye zgodny z obowiqzujqcq normq PN-G-04502:2014-11.
Sporzadza sie 4 probki kontrolne:

1. Probka pierwsza

pozostaje do

ewentualnego

przebadania w

laboratorium

Zamawiajqcego.
2. Probka druga zostaje zapakowania oraz zabezpieczona, w specjalnych opisanych
workach i przekazana przedstawicielowi Wykonawcy.
3. Probka trzecia zostaje zapakowania oraz zabezpieczona w specjalnych opisanych
workach i ewentualnie wystana do akredytowanego laboratorium.

Miejskie Przedsi(;biorstwo Oospodarki Koinunalnei Sp. z o o..
28-100 BiiskcvZdroj. ul" Lagiewnicka 25. NIP: 655-193-50-66, REOON: 260248572 EDO: 000027693
wpisano do Rejestru Przedsi^biorcow prowadzonego przez Sa_d Rejonowy w Kielcach
X Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000312603,
Kiipit.ll zakladouy: 40 976 500.00 zlotych

4. Probka czwarta zostaje zapakowania oraz zabezpieczona w specjalnych opisanych
workach i pozostaje w pomieszczeniach magazynowych Zamawiajqcego jako proba
rozjemcza.

.

Z czynnosci sporzqdzenia probki ogolnej sporz^dza siej protokot.

Wszystkie probki rozjemcze przechpwuje sie^ do czasu rozliczenia ewentualnych reklamacji,
lecz nie duzej niz 3 miesia^ce.

Miejskie Pizedsi^biorstwo GospodarTlt Komunalnej Sp. z o.o.,
28-1 00 Busl:o-Zdr6i, ul. LagiOTnicka 25, NIP: 555-1 93-50-66, REOON: 260248572 BDO: 000027693
wpisano do Rejestru Przedsi?biQrc6wpr9\9adzQneggvpracz Sa,d
, Rejonouy w Kielcach
X Wydzial
Wdzial Gospodarczy
Gosodarcz KRS'Wrariaii&RS
KRS'pWSrariaii&RS OQOQ312603i
OQO312603 -•
Kapital zakladp\vy: 40 97^*500,0^ zio'fychi: '- "

ZatqczniknrZdoSWZ
SUMA DOSTAW WE.GLA MIAtU W POSZCZEGOLNYCH MIESIACACH

Rok

Miesiqc

Dzieri
[okres]

Partia
[nrj

Busko-Zdroj

2022

wrzesieti

19-23

M1

500

2022

pazdziernik

17-21

M2

500

2022

listopad

01-04

M3

500

14-18

M4

500

05-09

M5

500

12-16

M6

500

09-13

M7

500

23-27

M8

500

06-10

M9

500

20-24

M10

500

06-10

M11

500

20-24

M12

500

X

12

6000

2022
2023
2023
2023

grudzieii
styczen
luty
marzec
Razem

[t]

ZAt4CZNIK NR 3 DO SWZ
WZOR FORMULARZA OFERTOWEGO
(Znak postejpowania: ZC/5/1/S/2022]
A. DANE DOTYCZACE ZAMAWIAJACEGO:
Miejskie Przedsiejbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. iagiewnicka 2 5,
28-100 Busko - Zdroj
B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCOW.
1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/-6w i podpisujaca
nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji):

2. Nazwa albo imie^ i nazwisko Wykonawcy^fpefria nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEIDG)

Siedziba Wykonawcy:

NIP/PESEL .................................... KRS/CEIDG ..................................................................................................
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji warunkow zamowienia dla
postejgpwania znak ZC/5/1/S/2022 skladamy nmiejsza ofertg;
Oferujemy dostaw^ mialu w^glowego:

6 000 tonx

zlbrutto/ltona =

zlbrutto zi

[ stownie:
(wtymVAT

brutto )
..zi) (stownie

w tym cena brutto transportu 1 tony opatu

3,
zl (stownie:

)

KRAJ POCHODZENIA WIGLA:..,......,.......,.............,;
C. OSWJADCZENIE DOTYCZACE POSTANOWIEN TRESCI SWZ.
1. Oswiadczam/y, ze powyzsze ceny zawieraj^ wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiaj^cy
w przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikaja_cych z umowy.
2. Oswiadczam/y, ze zapoznaiem/lismy si^ z wymaganiami Zamawiaja_cego, dotycz^cymi
przedmiotu zamowienia zamieszczonymi w SWZ wraz z zaia_cznikami i nie wnosz^/wnosimy
iPowielic tyle razy, ile to potrzebne

do nich zadnych zastrzezeri.
3. Oswiadczam/y, ze uwazam/y siq za zwiajzanych niniejsz^. oferty przez okres wskazany w SWZ.
4. Oswiadczam/y, ze zrealizuj^/emy zamowienie zgodnie z SWZ i Projektem umowy.
5. Oswiadczam/y, ze informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr
do nr
stanowiq tajemnice_ przedsie_biorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mog^ bye one udostejpniane. Informacje
i dokumenty zawarte na pozostatych stronach Oferty sa_ jawne.
(Wprzypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiqzany jest wykazac, iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnicq przedsigbiorstwa
w szczegolnosci okreslajqc, wjaki sposob zostafy spetnione przestanki, o ktorych mowa w art 11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji].

6.

Oswiadczam, ze wypelnitem obowiajzki informacyjne przewidziane w art, 13 lub art. 14
RODO2 wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si§ o udzielenie zamowienia publicznego \ niniejszym
p o st^p o\vaniu*
*W przypadku, gay Wykonawca nie przekazuie danvch osobowvch innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wyfqczenie
stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art 13 ust 4 lub art 14 ust 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada
(usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie].

7.

Oswiadczamfy), ze Przedmiot zamowienia zamierzamv wykonac sami / przewiduiemy powierzyc
nastejmiacym podwykonawcom*:
w zakresie zamowienia:

(*niepotrzebne skreslic).

8. ZOBOWI4ZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA.
1] Akceptuj§ proponowany przez Zamawiaj^cego Projekt umowy, ktory zobowi^zuj^ si^ podpisac w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiaja.cego.
2) Osobami uprawnionymi do merytorycznej wspolpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze strony
Wykonawcy sa;
nr telefonu
, e-mail:

D.SPIS TRESCI.
Integralna czesc ofertv stanowia nastenuiace dokumenty:

1)
2)
3]
4)
5)

2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych psobowych i w sprawie swobodnego przeprywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
9'5/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZAtA^ZNIK NR 4 DO SWZ
Wzor oswiadczenia Wykonawcy

(Znakpost^powania: ZC/5/1/S/2022)
ZAMAWIATACY:
Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o,
ul. tagiewnicka 2 5,
28-100 Busko - Zdroj
WYKONAWCA:

(pelna nazwa/firma, adres, wzaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDGJ
reprezentowany przez:
(imi$, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji]

Ubiegaj^c sie_ o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,,Dostawa
opahi", prowadzonego przez Miejskie Przedsiejbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.:
1. Oswiadczamy., ze:
A. nie podlegam/y wykluczeniu z poste_powania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp
B. nie podlegamy wykluczeniu z poste_powania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
C. nie podlegam/y wykluczeniu z poste_powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraine^ oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
2. W zakresie warunkow udzialu -w post^powaniu, oswiadczamy, ze:
A. spelniamy warunki udzialu w poste_powaniu okreslone przez Zamawiaj^cego okreslone w
SWZ
B. Oswiadczam(y), ze posiadam(y) niezb^dn^ wiedz^, doswiadczenie i potencjaltechniczny i
osobowy dla realizacji zamowienia b^d^.cegp przedmiotem niniejszego post^powania oraz
jestesmy w sytuacji ekonomicznej i fmansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.
3. Oswiadczam(y), ze:
A. Nalez§ do grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 108 ust 1 pkt 5, w zat^czeniu
przekladam list^.
B. Nie naleze_ do .grupy kapitalowej*
*Niepotrzebne skreslic
(miejscowosc), dnia

r.

(pocfpis)

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach 33 aktualne i
zgodne z prawd^ oraz zostaty przedstawione z peln^ swiadomosci^. konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji.
dnia

r.
(podpls)

ZA14CZNIK NR 5 DO SWZ
WZOR WYKAZU DOSTAW
(Znak post^powania: ZC/5/1/S/2022)
ZAMAWIATACY:
Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. tagiewnicka 25,
28-100 Busko - Zdroj
WYKONAWCA:

[peina nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(z'm/g, nazwisko, stanowiskoypodstawa do reprezentacjij

Wykaz dostaw wykonanych/ wykonywanych w okresie ostatnich
3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert
Przyst^pujac do post^powania w sprawie udzielenia zaraowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Dostawa opatu", prowadzonego przez Miejskie Przedsie^biorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. przedktadam wykaz dostaw zgodnie z zapisami Rozdzialu 3 SWZ wraz z
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartosci, podmiotow na rzecz, ktorych dostawy zostary
wykonane lub 53 wykonywane:

ii! p.

Zakres dostawy

Wartosc
zrealizowanej
dostawy opalu

Ilosc
dostarczonego
opalu

Podmiot
zleca}^.cy
dostawy

Data
wykonania
dostawy

i

:

n
i
.

w ramach ktorej
zrealizowano dostawy
mialu WQglowego

•
'2.
1

w ramach ktorej
zrealizowano dostawy
miaJu w^glowego

(podpls)

Zata.cznik nr 6
UMOWAnr
zawarta w dniu

.2022r., pomie_dzy

Miejskim Przedsie>Iorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju, ul. tagiewnicka 25,
NIP 655-193-50-66, REGON 260248572, BDO 000027693, wpisana, do Krajowego Rejestru Sa.dowego
prowadzonego przez Sa_d Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000312603, Kapitat zaktadowy: 40 976 500,00 ztotych,
zwanym dalejZamawiajqcym, reprezentowanym przez:
Krzysztof Kryczka - Prezes Zarza_du
a firma_:

NIP/PESEL

KRS/CEIDG

), zwanym dalej Wykonawca,

reprezentowanq przez:

zwanymi dalej wspolnie Stronami, o nastejpujqcej tresci:

§1
Zamawiaja_cy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawy opatu- wejjla miatu zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia, ktory stanowi zat^cznik nr 1 do Umowy (zata_cznik nr 1 do SWZ) oraz
wg harmonogramu (zata_cznik nr 2 do umowy i SWZ).

1.

2.
3.
4.

5.

§2
Wykonawca zobowia_zuje, siej do wykonania przedmiotu zamowienia okreslonego w §1 umowy
zgodnie z obowia_zuja_cymi normami i zasadami oraz zaleceniami Zamawiaja_cego uzgodnionymi do
wykonania w czasie realizacji zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, iz posiada kadr§ i potencjat techniczny umozliwiajqcy wykonanie
zamowienia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwia_zane z przygotowaniem realizacji zamowienia.
Wykonawca ponosi peina_ odpowiedzialnosc z tytutu realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci
odpowiada za szkody i nast^pstwa nieszcz^sliwych wypadkow dotycza_ce osob i uszkodzenia
mienia.
Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiaja_cemu, zapoznat si^ ze wszystkimi
warunkami, ktore sa_ niezb^dne do wykonania przez niego przedmiotu zamowienia, bez
koniecznosci ponoszenia przez Zamawiaja_cego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Termin wykonania niniejszej umowy ustala si§ do: 31.03.2023r.
§4

1.

Wynagrodzenie catkowite za zrealizowanie catkowitego przedmiotu umowy wynosi:
_
zt brutto tqcznie z VAT

Miejskie Przedsi^biorst\vo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..
28-100 Busko-Zdroj. ul. Lagieiraicka 25. NIP: 655-193-50-66. REOON: 260248572 BDO: 000027693
wpisano do Rejestru Przedsi^biorc6\ prowadzonego przez Sa.d Rejonow^ w Kielcach
X Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000312603.
Kapitol zakiadowy: 40 976 500.00 ztotych

(stownie:
/ioo ztotych brutto
ta_cznie z VAT).
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone jako iloczyn masy opatu
(miafu w^glowego 6000 ton) i ceny jednostkowej opatu (cena uwzgl^dnia: zakup opatu, koszt
transportu i roztadunku).

Cena brutto 1 tony miatu (bez transportu) wynosi:
Cena brutto transportu 1 tony miatu wynosi:

zt

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnosc
Wykonawcy za prawidtowe oszacowanie wszystkich kosztow zwia_zanych z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.
4.

Ptatnosci b^da_ realizowane na podstawiefaktur cz^sciowych wystawionych przez Wykonawcy
po kazdej dostarczonej partii opatu. Faktury bejdq przekazywane Zamawiaja_cemu w ciajgu 3 dni
od daty ich wystawienia.

5.

Ptatnosc faktury cz^sciowej wynosi do 30 dni od daty wystawienia.

6.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l jest wynagrodzeniem ryczattowym.

7. Zamawiaja_cy zachowuje prawo do cen ustalonych .w ust. 2 w przypadku zarowno
pomniejszenia ilosci zamawianego opatu (min 4500 ton) jak i w przypadku zwie_kszenia ilosci
zamawianego opatu (max 7000 ton).
§5
1.

Wykonawca dostarcza miat wgglowy zRodnie z wymaganymi parametrami jakosciowymi.
Ocenej przeprowadza sie. w odniesieniu do partii w^gla. Przez ,/parti^" rozumie si§ miat
w^glowy w jednej klasie jakosciowej dostarczony jednego tygodnia roboczego (od
poniedziatku do pia_tku) w ilosci do 500 ton. W szczegolnych przypadkach Zamawiaja_cy moze
dopuscic odst^pstwo od dostawy w dniach poniedziatek-piqtek z zachowaniem zasady
realizacji partii w okresie pi^ciu dni roboczych. Ewentualnej reklamacji podlega partia opatu.
1.1. Zamawiaja_cy wykonuje badanie jakosciowe z kazdej partii opatu w zakresie co najmniej:
wartosci opatowej, zwartosci popiotu, zawartosci wilgoci, zawartosci siarki, cz^sci lotnych oraz
wyrywkowo proby sitowej i spiekalnosci przez laboratorium posiadaja_cy akredytacje PCA. W
przypadku gdy dana partia opatu nie budzi zastrzezeri Zamawiaja_cego, moze on odsta_pic od
wykonania badari w laboratorium posiadaja^cym akredytacj^ PCA.
1.2. Podstawq do zgtoszenia reklamacji jakosciowej poszczegolnych partii miatu wejlowego sa^
wyniki laboratorium posiadaja_cego -akredytacje_ PCA (akredytowane laboratorium, ktoremu
Zamawiaja_cy zlecit badanie lubgdyzajdzie przestanka, o ktorej mowa w pkt. 1.3 badanie proby
rozjemczej z laboratorium GIG w Katowicach) gdzie:
a) wartosc opatowa dostarczonego miatu wejjlowego be,dzie nizsza od 23 OOOkJ/kg,
b) zawartosc popiotu b^dzie wyzsza niz 18%,
c) zawartosc wilgoci catkowitej be_dzie wyzsza niz 15%,
d) zawartosc siarki be_dzie wyzsza niz 0,6%,
e) zawartosc cz^sci lotnych be_dzie nizsza niz 30%
f) zawartosc ziarna w przedziale od 0-3 b^dzie wyzsza niz 30%,
g) zawartosc ziarna w przedziale powyzej 20 mm maksymalnie do 10%,
h) opat be_dzie niejednorodny lub be_dzie zawierat domieszki substancji niepalnych oraz
domieszki pytow wejglowych, flotu i mutow,
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i)

opat, ktory nie jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku paliw obowia_zuja_cymi
przepisami prawa na dzieri dostawy,
j) zdolnosc spiekania Rl be,dzie wyzsza niz 25.
1.3. Zamawiaja.cy na wniosek Strony ba_dz w przypadku wa_tpliwosci co do wynikow otrzymanych
z laboratorium posiadajqcego akredytacje, PCA wysyta probkf? rozjemcza, do badania przez
laboratorium GIG w Katowicach na koszt Strony, ktora wnioskowata o wysytkej proby
rozjemczej.
1.4. W przypadku stwierdzenia zanizenia lub zawyzenia parametrow jakosciowych miatu
we_glowego, wzgle_dem parametrow zawartych w przedmiocie zamowienia:
•
Zamawiaja.cy zgtasza reklamacjf? (ktora. przesyta wjednej zform: mailem, faksem, pisemnie do
Wykonawcy) w cia_gu 7 dni roboczych od daty otrzymania wynikow badania probki opatu przez
akredytowane laboratorium.
•
Zamawiajqcy zabezpiecza oddzielnie zareklamowana, partly opatu na sktadowisku.
•
Strony w cia_gu 4 dni roboczych od otrzymanej reklamacji moga_ wnioskowac o wystanie proby
rozjemczej do laboratorium GIG w Katowicach.
•
Zamawiaja.cy w ciajgu 4 dni roboczych przekaze Wykonawcy wyniki badania proby rozjemczej
od daty ich otrzymania.
Wyniki analizy proby rozjemczej sa_ wia_za_ce i przesa_dzaja_ o zalatwieniu reklamacji. Zgtaszanie
reklamacji oraz ustosunkowanie sie_ do niej nalezy potwierdzic drogq telefonicznq. Brak wniosku
Wykonawcy na zgtoszona, reklamacje^ Zamawiaja_cy traktuje jako aprobat^ zgtoszonych
nieprawidlowosci. W przypadku wyzej wymienionych terminow liczy si^ data wpfywu.
1.5. Zamawiaja_cy nie dopuszcza dostawy opatu o wartosci w nast^pujqcych przypadkach:
a) ponizej 21 000 kJ/kg,
b) opat b^dzie niejednorodny lub b^dzie zawierat domieszki substancji niepalnych oraz
domieszki pytow w^glowych, flotu i mutow,
c) opat ktory nie jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku paliw obowiqzuja_cymi
przepisami prawa na dzieri dostawy.
2.
Oceniana jest zgodnosc wynikow badan jakosciowych opatu wykonanych przez akredytowane
laboratorium z parametrami opisanymi w opisie przedmiotu zamowienia. Strony zgodnie
wskazuja. jako laboratorium do badania proby rozjemczej Gtowny Instytut Gornictwa
w Katowicach. Wyniki analizy proby rozjemczej sa_ wia_za_ce i przesgdzaja. o zatatwieniu reklamacji.
Koszty badania proby rozjemczej ponosi Strona, ktora wnioskowata o wysytke, proby rozjemczej.
3.
Wysta_pienie dwoch reklamacji opatu daje prawo Zamawiaja_cemu do wstrzymania dostaw
i odsta_pienia od umowy.
§6
1.
2.
3.
4.

Z uwagi na realizacj^ zamowienia zatadowanymi do petna samochodami dopuszcza. SJQ
odchylenia In plus - In minus 5 % w stosunku do ilosci zamowionej w danym miesia_cu.
Opat dostarczany jest w ilosci zgodnej z harmonogramem dostaw.
Wazenie kazdego samochodu z dostarczonym opatem odbywac sie, b^dzie na wadze
Zamawiaja_cego i przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, co bejdzie podstawq do rozliczeri.
Podstawq do zgtoszenia reklamacji ilosciowej poszczegolnych partii w^gla sq wyniki z wazenia u
Zamawiaja_cego. W przypadku stwierdzenia zanizenia ilosci dostarczanego opatu, wzgle_dem
ilosci zamowionych, Zamawiajqcy zgtasza (wjednej z form email, fax, pisemnie) reklamacje, w
ciqgu 7 dni roboczych od daty uzyskania wynikow z wazenia opatu. Zgtaszanie reklamacji oraz
ustosunkowanie sie_ do niej nalezy potwierdzic drogq telefoniczna_.
§7

1.

W przypadku wykonania dostaw miatu wejglowego niezgodnie z jakoscia_, zostanie udzielony upust
wg ponizszych punktow:
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1.1. Gdy dostarczony opat b^dzie posiadat zawartosc popiotu powyzej 18%, Zamawiaja_cy naliczy,
natomiast Wykonawca udzieli upust 1% wartosci netto dostawy partii opaiu za kazde petne 1%
przekroczenia dopuszczalnej zawartosci popiotu.
1.2. Gdy dostarczony opat be_dzie posiadat zawartosc wilgoci powyzej 15% Zamawiaja_cy naliczy
natomiast Wykonawca udzieli upust 1,5% wartosci netto dostawy partii opatu za kazde petne 1%
przekroczenia dopuszczalnej zawartosci wilgoci.
1.3. Gdy dostarczony opat bejdzie posiadat zawartosc siarki powyzej 0,6%, Zamawiaja^cy naliczy
natomiast Wykonawca udzieli upust 0,4% wartosci netto dostawy partii opatu za kazde 0,01%
przekroczenia dopuszczalnej zawartosci siarki.
1.4. Gdy dostarczony opat b^dzie posiadat zawartosc cze.sc! lotnych ponizej 30%, wowczas Zamawiaja_cy
naliczy natomiast Wykonawca udzieli upust 1% wartosci netto dostawy partii opatu za kazde petne
1% zanizenia minimaJnej zawartosci cz^sci lotnych.
1.5. Gdy dostarczony opat bejdzie posiadat wartosc opatowq ponizej 22 500kJ/kg. Wowczas
Zamawiaja_cy naliczy natomiast Wykonawca udzieli upust 1% wartosci netto dostawy partii opatu
za kazde petne lOOkJ/kg zanizenia od wartosci opatowej 22 500kJ/kg.
1.6. Gdy dostarczony opat b^dzie posiadat zawartosc ziarna w przedziale 0-3 mm powyzej
dopuszczalnej tj. 30%, co spowoduje pogorszenie procesu spalania, Zamawiaja_cy moze naliczyc
natomiast Wykonawca udzieli upust 0,5% wartosci dostawy partii opatu za kazde 1% przekroczenia
dopuszczalnej zawartosci.
1.7. W przypadku gdy nasta_pi jednoczesnie zanizenie wielu parametrow, Zamawiaja_cy naliczy, a
Wykonawca udzieli ta_czny upust wynikaja_cy z ust. 1.1,1.2.,1.3., 1.4.,1.5.i 1.6.
1.8. W przypadku jednoczesnego wysta_pienia zanizenia /zawyzenia parametrow jakosciowych
powoduja_cych pogorszenie procesu spalania, oraz/lub wymogow opisanych w §5 ust. 1.5
Zamawiaja_cy zastrzega sobie prawo zwrotu opatu. Wykonawca wowczas zobowia_zany jest do
wymiany na wtasny koszt i na wtasne staranie dostarczonej partii opatu na opat spetniaja_cy
• warunki umowy w terminie 14 dni roboczych od daty rozstrzygni^cia reklamacji. W przypadku
przekroczenia wyzej wymienionego terminu Zamawiajcjcy nalicza, a Wykonawca zaptaci optate^ za
magazynowanie opatu podlegajqcego zwrotowi w stawce: 1,00 zt brutto/tona za kazda_ rozpocz^tq
2. Za zwtokQ w zaptacie faktury, Zamawiaja_cego obcia_zaja_ odsetki ustawowe.
3. W przypadku odsta_pienia od umowy przez Zamawiaja_cego z przyczyn niezaleznych od niego, a
obcia_zaja_cych Wykonawc^. - Wykonawca ptaci kare^ umowna_ w wysokosci 10% wynagrodzenia
ryczattowego netto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 umowy.
4. Kazda ze Stron moze dochodzic odszkodowania uzupetniaja_cego na zasadach ogolnych, jezeli kary
umowne nie pokrywaja_ poniesionej szkody.
5. Upusty naliczane sq od wynagrodzenia ryczattowego netto zareklamowanej partii opatu.
Zamawiaja_cy jest upowazniony do potra_cenia naleznego upustu umownego z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w §4, na co Wykonawca wyraza zgod^, zawierajqc niniejsza_ umow^.
§8
Zamawiajqcy ma prawo odsta_pic od umowy po wysta_pieniu dwoch reklamacji dostaw miatu
w^glowego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu zadna rekompensata.

§9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i nieprawidtowosci lub zaniedbania kazdego z
Podwykonawcow i jego pracownikow w takim samym stopniu jakby to byty dziatania,
nieprawidtowosci lub zaniedbania samego Wykonawcy.
2. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia, moze nasta_pic jedynie w uzasadnionych
przypadkach i wymaga kazdorazowego uzyskania pisemnej zgody Zamawiaja_cego.
3. .Warunkiem dopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcow jest
przedstawienie ich wykazu Zamawiaja_cemu przez Wykonawcy.
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4.

Wykonawca zobowia_zanyjest przedstawicZamawiaja_cemu zakres czynnosci realizowanych przez
Podwykonawc^ oraz kopie^ zawartej z nim umowy.
5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:
a) wnioskowania do Wykonawcy o zmiany Podwykonawcy w przypadku nienalezytego
wykonywania robot obJQtych zakresem umowy z Podwykonawcy
b) kontroli uregulowania zobowia_zari finansowych przez Wykonawc^ wzgle_dem Podwykonawcy
wynikajqcych z podwykonawstwa. Wykonawca przedstawia dowodyzaptaty Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji zamowienia oraz oswiadczenia
Podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty, co jest warunkiem koniecznym do zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.
c) wstrzymania wyptat naleznych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowia_zan wobec
Podwykonawcy.

§10
Wszelka_ korespondencje, kierowana_ do Zamawiajqcego nalezy wysytac na adres mailowy:
sekretariat@mpgkbusko.pl.
1.

Osoby uprawnione do porozumiewania sie_ z Wykonawca_:
tel.
Wykonawce_ reprezentujaj
—

tel. __

,e-mail:

,e-mail:

§11
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie przelewu
bankowego w wysokosci 1% ta_cznej wartosci zamowienia brutto, ktora wynika z zaoferowanej
ceny w ofercie.
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
3. Zabezpieczenie w wysokosci 100% kwoty zostanie zwrocone w cia_gu trzydziestu dni od daty
wykonania umowy i uznania go za nalezycie wykonane.

§12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja_ dla swej waznosci formy pisemnej.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejsza_ umowq zastosowanie maja_ zapisy Regulaminu udzielania
publicznych i Kodeksu cywilnego.

§14
i. Strony nie moga_ przeniesc na osobe. trzecia_ jakichkolwiek swoich wierzytelnosci wynikajqcych
z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba ze na powyzsze wyrazi zgode_ druga ze Stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byio przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Zamawiaja_cy moze odstqpic od umowy w terminie 30 dni od powzie_cia wiadomosci o tych
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okolicznosciach.

'

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust.l, Wykonawca moze za_dac wytqcznie wynagrodzenia
naleznego ztytutu wykonania czeici umowy.

§16
Ewentualne spory na tie realizacji niniejszej umowy
Zamawiaja_cego.

rozpatruje Sa_d wtasciwy dla siedziby

§17
Zaia_cznikaml do niniejszej umowy sq:
—

Zata_cznik nr 1 opis przedmiotu zamowienia,

—

Zata_cznik nr 2 harmonogram dostaw.

—

Zatqcznik nr 3 oswiadczenie dot. dostaw w^gla.

§18
Integraln^ cz^scia, umowy jest oferta
zamowienia.

ztozona przez Wykonawc^ w poste.powaniu o udzielenie

§19
tlmowe_sporza,dzono w dwoch jednobrzmia_cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdejze
Stron.
§20
Administratorem danych osobowych niezbe.dnych do realizacji niniejszej umowy jest Miejskie
Przedsie_biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, ul. tagiewnicka 25>. Kontakt do
Inspektora Ochrony Danych: tel.: 41378 24 77, e-mail: iod@mpgkbusko.pl

WYKONAWCA:

ZAMAW1AJA_CY:
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ZAL4CZNIK NR 7 DO SWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie z art. 13 ust. 2-5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz sluz^cych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z
2022r., poz. 835) dot. partii wejgla mialu w ramach umowy z dnia
:
Partia w^gla mialu:
Data dostawy:
Ilosc:

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci odpodmiotu:
reprezentowanv przez:

(imi$, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji}
Nalezy wypetnic kazde pole;

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Data wprowadzenia lub przemieszczenia na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
w
przypadku. w^gla, ktorego krajem pochodzenia nie
jest Rzeczpospolita Polska
Region wydobycia w^glai data wprowadzenia lub
przemieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w przypadku we_gla, ktorego krajem
pochodzenia jest Ukraina;
Data nabycia od kopalni, w przypadku we_gla,
ktorego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita
Polska
Numer identyftkacyjny oswiadczenia, nadany
przez przedsiebiorcQ sklada]"a_cego oswiadczenie
Oznaczenie
przedsiebiorcy
skladaja_cego
oswiadczenie, jego siedziby i adresu oraz adresu
punktu sprzedazy w^gla, jesli jest inny niz adres
siedziby przedsi^biorcy;
Num'er
identyfikacji
podatkowej (NIP)
przedsiebiorcy skladaja_cego oswiadczenie oraz
numer idenryfikacyjny w krajowym rejestrze
urz^dowym podmiotow gospodarki narodowej
(REGON)., jezeli zostal nadany, albo numer
identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze panstwa
obcego
Oznaczenie
faktury
wystawionej
przez
przedsi^biorc^
skladaja_cego
oswiadczenie
obejimijapej
w^giel,
ktorego
dotyczy
oswiadczenie;
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8.

Okresleme kraju pochodzenia we.gla

Okreslenie
daty
wprowadzenia
lub
przemieszczenia
we_gla
na
terytorium
Rzeczjrpospolitej Polskiej, w przypadku we_gla,
ktorego
krajem
pochodzenia
nie 'jest
Rzeczpospolita Polska
10.
Okreslenie regionu wydobycia we_gla, w
przypadku wejgla, ktorego krajem pochodzenia jest
Ukraina
11.
Date_ nabycia od kopahii na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku w^gla,
ktorego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita
Polska
OSWIADCZENIE JEST SKtADANE POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOSCI
FAtSZYWYCH OSWIADCZEN,

9.

JESTEM SWIADOMA/SWIADOMY
OSWIADCZENIA".
(miejscowosc), d H13

ODPOWIEDZIALNOSCI

KARNEJ

KARNEJ ZA

ZA ZLOZENIE

SKf-ADANIE

FAtSZYWEGO

T.

(podpjs przedsi$blorcy~£kfadajqcego

oswiadczenie

alba osoby upowaznionej do jego reprezentowanla)
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