Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.radomin.pl-BIP-Zespół Szkół w Radominie-przetargi

ZS.221.3.2013

Radomin: Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie
Numer ogłoszenia: 409352 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Radominie , Radomin 14, 87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56
682 70 80, faks 56 682 70 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka oświatowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne
dostawy opału: 70 t eko groszku i 40 t węgla kamiennego typu kostka do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w
Radominie. Parametry opału: 1.Eko groszek: -uziarnienie 8-25 mm, -wartość opałowa nie mniejsza niż 25 mJ/kg, zawartość popiołu do 10%, -zawartość siarki poniżej 0,6%, -zawartość wilgoci do 13%, 2.Węgiel kamienny typu kostka:
-wartość opałowa nie mniejsza niż 30 mJ/kg, -zawartość popiołu do 6%, - zawartość siarki poniżej 0,5%, - zawartość
wilgoci do 15%, B) Miejsce dostawy : Eko groszek : 1.Szkoła Podstawowa w Radominie z Filią w Dulsku - 50 ton adres:
Radomin 21, 87-404 Radomin 2.Filia w Dulsku Szkoły Podstawowej w Radominie - 20 ton adres: Dulsk 28, 87-404
Radomin Węgiel kamienny typu kostka: 1.Publiczne Gimnazjum w Radominie im. Fryderyka Chopin - 40 ton adres:
Radomin 14, 87-404 Radomin C) Wykonawca, w trakcie wykonywania umowy dostarczać będzie opał sukcesywnie w
zależności od potrzeb zamawiającego. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na opał telefonicznie uzgadniając termin i
miejsce dostawy z wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od daty
zgłoszenia zapotrzebowania i dostarczenie opału do poszczególnych szkół w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00.
Jednorazowa dostawa opału do każdej placówki wyniesie minimum 5 ton. D) Zamawiający dokonuje każdorazowo
odbioru ilościowego danej dostawy. Do każdej dostawy wykonawca dostarczy dokument potwierdzający dostawę
zawierający następujące dane: datę i wielkość dostawy, miejsce rozładunku. Wykonawca wystawi fakturę za dostawy
opału na koniec każdego miesiąca. W fakturze należy uwzględnić każdą dostawę opału do każdej placówki wchodzących
w skład Zespołu Szkół w Radominie podając jego ilość i miejsce . E) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zważenia
dostarczonego opału oraz do sprawdzenia wilgotności i innych jego parametrów na koszt wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia niezgodności (waga węgla faktycznie dostarczonego jest inna niż na dokumencie odbioru) wykonawca
zobowiązuje się do dokonania korekty i wskazania wielkości faktycznych oraz pokrycie kosztów ważenia. W przypadku
stwierdzenia parametrów jakościowych odbiegających od parametrów określonych w niniejszej umowie, zamawiającemu
przysługuje prawo zgłoszenia pisemnej reklamacji. Wykonawca udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 7 dni, a po
bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja będzie uznana w całości zgodnie z żądaniem zamawiającego. W
przypadku uznania reklamacji wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na nowy, wolny od wad, oraz na
pokrycie wartości poniesionej szkody spowodowanej użyciem towaru wadliwego, do wysokości udokumentowanej

odpowiednimi rachunkami. Koszty badania jakości opału obciążają zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku
stwierdzenia niezgodności parametrów opału dostarczonego z parametrami wymaganymi to wykonawca pokryje koszty
badania laboratoryjnego. F) Zamawiający przewiduje prawo opcji ze względu na przedłużenie się okresu grzewczego,
spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. przedłużającym się okresem występowania niskich
temperatur. Prawem opcji objęta jest dostawa opału do 10 ton węgla typu kostka i do 20 ton eko-groszku. G) Cena
jednostkowa brutto 1 tony opału dla zamówienia podstawowego i ilości dodatkowej opału ( z prawa opcji) przez okres
trwania umowy nie ulegnie wzrostowi. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z formularzem oferty,
udostępnione są na stronie internetowej: www.radomin.pl - BIP Radomin - Zespół Szkół w Radominie - przetargi, po
uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. Wymienione dokumenty będą także
udostępniane wykonawcom w siedzibie zamawiającego - Zespół Szkół w Radominie Radomin 14, 87-404 Radomin, w
godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.00-2, 09.11.12.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE
TECHNICZNYM

O

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

I

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie jeżeli złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie jeżeli złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy - Prawo
zamówień publicznych - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznaje się za
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w
trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - z wykorzystaniem wzoru określonego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie jeżeli złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.radomin.pl-BIP-Zespół Szkół w Radominie-przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Radominie Radomin
14, 87-404 Radomin, w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, pokój 49 - sekretariat..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2013 godzina
11:00, miejsce: Budynek Zespołu Szkół w Radominie Radomin 14, 87-404 Radomin, pokój 49 - sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Radomin, dnia 08.10.2013r.

Zatwierdziła
Dyrektor Zespołu Szkół
w Radominie
mgr Zenobia Orzechowska

