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Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 

87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 

e-mail: sekretariat@kpts.com.pl 

tel. 54 230 90 20, fax 54 230 90 16 

 

ZNAK: KPTS-Z-9/MW/1/13/136 

  

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dla zamówienia 
 

PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
na sukcesywne dostawy miału węglowego  

do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Włocławku 

 

 

 

 

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, do którego na podstawie 
art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 

poz. 759 z 2012 r. z późn. zm.) nie stosuje się przepisów w/w ustawy.  
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego a 

szczegółowe warunki i zasady postępowania określa niniejsza Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych mają 
odpowiednie zastosowanie w przypadkach wskazanych w niniejszej Specyfikacji. 

 

 

 

 
 
 

 
Uwaga: 

Niniejszy dokument zawiera 22 strony 

Cena specyfikacji w formie papierowej: 30,00 zł 
płatne w kasie KPTS SA we Włocławku lub za  
zaliczeniem pocztowym 
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ROZDZIAŁ I 

Informacje ogólne 

1. Zamawiający: 
    Nazwa: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 
    Adres   : ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 
    Telefon: 54 230 90 20         Telefaks:  54 230 90 16 
    Adres e-mail: sekretariat@kpts.com.pl  Witryna: www.bip.kpts.com.pl                                                              
    Godziny urzędowania: od 7:00 do 15.00 w dni robocze 
    Konto bankowe: 89 1090 1069 0000 0001 1913 2552 
    NIP: 888 311 58 16                                REGON: 341 266 700 
2. Tryb udzielenia zamówienia; 
    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu     

nieograniczonego. W przetargu mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy spełnią     
warunki określone w niniejszej SIWZ.  

3. Nazwa nadana zamówieniu 
Sukcesywne dostawy miału węglowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu 
Samochodowego z siedzibą we Włocławku.  

4. Numer postępowania: 
    Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
    KPTS-Z-9/MW/1/13/136 
5. Informacje uzupełniające i definicje: 
    5.1. Specyfikacja   Istotnych   Warunków  Zamówienia   zwana   dalej   SIWZ  –  oznacza 

niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi 
dokumentami stanowiącymi jej integralną część. 

    5.2. Wykonawca  -  osoba  fizyczna,  osoba  prawna lub  jednostka  organizacyjna,  która 
biega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia. 

    5.3. Oferta - zestaw   wszystkich  załączników,   oświadczeń,   wzorów   i  dokumentów          
żądanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

           wypełnionych  ściśle z wymaganymi warunkami w niej określonymi.  
    5.4. Forma  pisemna – czytelne  pismo  odręczne,  pismo  maszynowe  lub  przy  użyciu            

sprzętu komputerowego opatrzone oryginalnym podpisem oferenta (własnoręcznym)  
           i oryginalną pieczęcią firmową. 
    5.5. Zamawiający   w szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zastrzega  sobie prawo            

zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej SIWZ,  w każdym czasie, przed upływem            
terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o 
tym zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszczona na stronie internetowej. 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
    oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazania osób  
    uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
    6.1. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzi się z  zachowaniem  formy 

pisemnej. 
    6.2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

zawartych w SIWZ, nie później niż do godz. 15.00 dnia roboczego, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnienia 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
godz. 15.00 dnia roboczego, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

    6.3. Pytania o wyjaśnienia należy kierować: 
6.3.1. Na adres pocztowy: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka 

Akcyjna Oddział w Brodnicy ul. Podgórna 66a, 87-300 Brodnica 
           6.3.2. Na nr faksu: 56 498 25 46 
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    6.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ, bez ujawniania źródła 
zapytania. 

    6.5. Pytania o wyjaśnienia złożone za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, 
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie przez przekazującego pytanie. 

    6.6. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, faksy w godzinach urzędowania, t.j. od 
godz. 7.00 do 15.00 w dni robocze.  

    6.7. Zamawiający  nie  przewiduje  zorganizowania  zebrania  informacyjnego  dla  
Wykonawców.  

    6.8. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 
           6.8.1. W sprawach proceduralnych Pan Stanisław Jastrzębski, tel. 56 4983241         

wew. 335. 
           6.8.2. W sprawach merytorycznych Pan Andrzej Horst, tel. 54 2309020 wew. 313 
           Kontakt z wyżej wymienionymi osobami można nawiązać w dni robocze od  

poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. 
 

ROZDZIAŁ II 
Opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji 

1. Przedmiot zamówienia 
    1.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy miału węglowego do źródeł 

ciepła zlokalizowanych w następujących jednostkach organizacyjnych                      
i miejscowościach Zamawiającego: 
a/ zajezdnia w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Akacjowa 2 
b/ zajezdnia w Radziejowie, ul. Rolnicza 
c/ dworzec autobusowy w Radziejowie, ul. Brzeska 25 
d/ zajezdnia w Dylewie 50B k/Rypina 

1.2. Wymagany sortyment miału węglowego: MIAŁ IIA wg PN-82/G-97001 (lub 
równoważny) o parametrach nie gorszych niż: 

             a) minimalna wartość opałowa 23 000 kJ/kg 
             b) maksymalna zawartość popiołu 18% 
             c) maksymalna zawartość siarki 0,68% 
             d) maksymalna wilgotność 12%  

1.3. Miał węglowy powinien być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu 
oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna. Zamawiający będzie żądał przy            
każdorazowej dostawie zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości           
(świadectwo jakości, certyfikat, wyniki badania próbek miału) stwierdzającego, że           
dostarczony miał węglowy odpowiada określonym powyżej parametrom.  

1.4. Wszelkie koszty dostawy (zakupu, transportu, rozładunku, ważenia, itp.) ponosi   
Wykonawca.  

2. Opis części zamówienia 
Zamawiający ustala następujące części zamówienia – zadania:  
2.1. Zadanie nr 1 – dostawa miału węglowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu 

Samochodowego S.A. we Włocławku, zajezdnia w Aleksandrowie Kujawskim przy 
ul. Akacjowej 2 w ilości szacunkowej 70 ton. 

    2.2. Zadanie nr 2 – dostawa miału węglowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu 
Samochodowego S.A. we Włocławku, zajezdnia w Radziejowie przy ul. Rolniczej w 
ilości szacunkowej 50 ton oraz dworzec autobusowy w Radziejowie przy ul. 
Brzeskiej 25  w ilości szacunkowej 30 ton – łączna szacunkowa ilość  80 ton. 

    2.3. Zadanie nr 3 – dostawa miału węglowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu 
Samochodowego S.A. we Włocławku, zajezdnia w Dylewie 50B k/Rypina w ilości 
szacunkowej 150 ton.  
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3. Oferty częściowe  
3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – na poszczególne 

zadania.  
3.2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań, z tym że na jedno zadanie 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Oferty wariantowe oraz informacje pozostałe 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Sposób realizacji zamówienia 
5.1. Dostawy miału węglowego do poszczególnych źródeł ciepła Zamawiającego będą 

odbywać się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca będzie 
zobowiązany do rozładunku miału węglowego w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5.2.  Wielkość pojedynczej dostawy do źródła ciepła Zamawiający ustala na 5 - 70 ton. 
5.3. Poszczególne dostawy miału węglowego będą realizowane w terminie nie dłuższym 

jak 3 dni od daty złożenia zamówienia, chyba że Zamawiający określi inny, dłuższy 
jak 3 dni termin dostawy.  Zamówienie, określające ilość, termin oraz miejsce 
dostawy, Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy mailem/faksem na 
wskazany w ofercie adres/numer nie później niż do godz. 15.00 w dniu składania 
zamówienia. 

5.4. Dostawy miału węglowego do źródła ciepła Zamawiającego odbywać się będą 
wyłącznie w dni robocze (pn. – pt.) w godz. od 7.00 – 15.00. 

5.5.  Ważenie, transport i rozładunek miału węglowego musi odbywać się pod nadzorem 
przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca musi umożliwić przedstawicielowi 
Zamawiającego udział w czynności ważenia.    

5.6. O miejscu i godzinie czynności ważenia każdej dostawy Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego na co najmniej 6 godzin przed jej rozpoczęciem. Miejsce ważenia 
miału węglowego musi znajdować się w granicach administracyjnych miejscowości, 
której dostawa dotyczy. W przypadku zadania nr 3 punktem ważenia miału może 
być miasto Rypin. 

5.7. Strony dopuszczają pobieranie próbek dostarczonego miału przy zachowaniu   
następujących warunków: 
a/  próbki pobierane są przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
b/ próbki  muszą  być  opisane   w   sposób  określający:   datę   pobrania,   imiona,  

nazwiska, stanowiska i podpisy osób pobierających próbkę. Torba z próbką musi  
być oklejona taśmą samoprzylepną i opieczętowana. 

c/ próbki  poddane  będą badaniu czy odpowiadają jakości miału określonej przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 1.2.  

5.8. Jeżeli analiza laboratoryjna wykaże, że jakość dostarczonego miału nie odpowiada  
parametrom określonym w pkt 1.2., wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do: 

             a/ poniesienia kosztów przeprowadzonej analizy laboratoryjnej. 
             b/ niezwłocznego usunięcia miału o nieodpowiedniej jakości z miejsca dostawy. 
             c/ niezwłocznego dostarczenia miału o odpowiedniej jakości. 
             Wyboru laboratorium dokonuje Zamawiający. 
6. Zmiana wielkości zamówienia 

Podane w zamówieniu (w poszczególnych zadaniach) ilości są wielkościami 
szacunkowymi. Rzeczywista wartość umowy wynikać będzie z rzeczywiście 
dostarczonego w trakcie trwania umowy miału węglowego. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia odpowiednio dla jego 
rzeczywistych potrzeb. W przypadku zwiększenia zamówienia Wykonawca dostarczy 
miał węglowy na warunkach określonych w SIWZ i po cenach określonych ofertą, 
natomiast w przypadku zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści. 
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ROZDZIAŁ III 
Termin wykonania zamówienia 

Umowa (umowy) na sukcesywne dostawy miału węglowego zostanie zawarta na okres 12 
miesięcy i obowiązywać będzie od dnia jej podpisania. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 
związania ofertą. 

ROZDZIAŁ IV 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków, wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału: 
   1.1. Posiadają  uprawnienia do  wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
          Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań – jest to warunek 

ogólny, potwierdzeniem jego spełnienia będzie wypełnione i podpisane oświadczenie 
stanowiące zał. nr 2. 

   1.2. Posiadają  wiedzę  i  doświadczenie  w  przedmiocie  zamówienia  -  potwierdzeniem 
spełnienia tego warunku będzie wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące 
zał. nr 2 oraz sporządzony wykaz (zał. nr 1) wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw miału węglowego 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane 
oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca sporządzi wykaz 
zawierający co najmniej dwie dostawy miału węglowego dla dwóch różnych 
odbiorców o wartości dla jednej dostawy (zsumowanej dla jednego odbiorcy w 
okresie trzech lat lub krótszym - jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy), 
nie mniejszej niż: 
a/ 30.000,00 PLN netto - dla zadania nr 1 
b/ 34.000,00 PLN netto - dla zadania nr 2 
c/ 60.000,00 PLN netto - dla zadania nr 3 
oraz  załączy co najmniej dwie referencje, listy polecające, protokoły odbioru lub inne 
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie umowy. 
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wystarczy złożenie 
jednego wykazu zawierającego co najmniej dwie dostawy, jednakże wartość tych 
dostaw musi odpowiadać sumie wartości ustalonych dla poszczególnych zadań. 

   1.3. Dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz   osobami   zdolnymi   do 
wykonania przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie 
wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące zał. nr 2 i 3, w którym Wykonawca 
między innymi wykaże, że dysponuje miejscem z legalizowaną wagą, na którym 
będą dokonywane czynności ważenia każdej dostawy. Miejsce z wagą musi 
znajdować się w granicach administracyjnych miejscowości, której dostawa dotyczy, 
z zastrzeżeniem postanowień określonych w rozdziale II pkt 5.6. w części dotyczącej 
lokalizacji wagi dla zadania nr 3.        

   1.4. Znajdują   się  w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   zapewniającej   wykonanie 
przedmiotu zamówienia  - potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie 
wypełnione i podpisane oświadczenia stanowiące zał. nr 2 oraz posiadanie przez 
Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 50.000,00 PLN. 
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca dostarczy 
wypełnione i podpisane oświadczenie  (zał. nr 2) i jednocześnie polisę lub inny 
dokument oraz dowód opłacenia. 
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   1.5.  Akceptują  30-dniowy  termin  płatności za zrealizowane dostawy miału węglowego.  
   1.6. Dostarczać będą miał węglowy zgodnie z wymaganiami i parametrami określonymi w 

rozdziale II pkt 1.2. 
   1.7. Zapoznali się z treścią SIWZ, przyjmują warunki w niej określone i zobowiązują się 

do ich wykonania - potwierdzeniem spełnienia będzie wypełnione i podpisane 
oświadczenie stanowiące zał. nr 3. 

   1.8. Wniosą wadium zgodnie z postanowieniami określonymi w rozdziale V i dołączą do 
oferty dokument potwierdzający jego wniesienie. 

   1.9. Złożą wypełniony formularz oferty cenowej na dostawy miału węglowego-zał. A, B, C.  
   1.10. Dostarczą,  wypełnione  wszelkie  dokumenty  i  załączniki   zgodnie   z   warunkami 

określonymi w SIWZ.  
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwo wynikające z treści umowy konsorcjum. 
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie w podmiotem 
występującym jako pełnomocnik pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowa konsorcjum). 
2.1. Od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, 

aby każdy Wykonawca oddzielnie wypełnił i podpisał oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w SIWZ (zał. nr 2 i 3) oraz dostarczył je pełnomocnikowi 
Wykonawców wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo 
zaświadczeniem o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. 

2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty określone w pkt. 1.2. tj. wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw, 
składa co najmniej jeden z Wykonawców.  

2.3. Dokumenty wymienione w pkt 2.1. i 2.2. pełnomocnik Wykonawców dołącza do 
oferty i składa u Zamawiającego. 

2.4. W przypadku „konsorcjum” żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu. 

2.5. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 
pełnomocnictwo konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. 

2.6. Wypełniając  formularz  oferty cenowej  oraz  inne  dokumenty  powołujące  się na 
„Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Wykonawca,   mający   siedzibę  lub   miejsce   zamieszkania   poza   terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze, 
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 



Nr strony 7 

 

4. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 
reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą 
pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 

5. Potwierdzeniem spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego w pkt 1, 2, 3 
oraz wykazaniem braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie przedłożenie przez 
Wykonawcę następujących oświadczeń, dokumentów i wykazów:  

      5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione lub wygenerowane 
nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.        

    5.2.  Wypełniony formularz ofertowy (oferta cenowa) – zał. A, B, C. 
    5.3.  Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące zał. nr 2 i 3 do oferty cenowej.    
    5.4. Wypełniony wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw miału węglowego 

zawierający wszystkie informacje określone w pkt 1.2. wraz z dokumentami (listy 
polecające, referencje, protokoły odbioru itp.) potwierdzającymi, że dostawy zostały 
wykonane prawidłowo – zał. nr 1. 

5.5. Dokument  ustanawiający  pełnomocnictwo, tylko  w  przypadku Wykonawców 
składających ofertę wspólnie. 

5.6. Dokument   ustanawiający  pełnomocnika  konsorcjum – tylko w przypadku 
ustanowienia konsorcjum. 

5.7. Dokumenty  wymienione  w pkt 3 – tylko  w  przypadku Wykonawców mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.8. Pełnomocnictwo   lub   upoważnienie   osoby    uprawnionej  do   reprezentowania 
Wykonawcy - tylko wówczas, gdy nie wynika to z właściwego rejestru lub ewidencji 
działalności gospodarczej.  

5.9.  Polisa lub inny dokument oraz dowód opłacenia. 
5.10. Dowód (dokument) potwierdzający wniesienie wadium.  

6. Oceny  spełnienia  warunków przez  Wykonawców  ubiegających  się o  udzielenie 
zamówienia dokona komisja przetargowa na podstawie załączonych do oferty 
dokumentów. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: 
spełnia/nie spełnia.  

Rozdział V  
Wadium 

1. Dla zamówienia ustala się wadium w wysokości: 
    1.1. Dla zadania nr 1 -    600,00 zł 
    1.2. Dla zadania nr 2 -    700,00 zł 
    1.3. Dla zadania nr 3 - 1.100,00 zł 
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.09.2013r. do godz. 9.00 w jednej lub kilku 

następujących formach: 
    2.1. Pieniądzu 
    2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
           kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym  
    2.3. Gwarancjach bankowych 
    2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek 

Zamawiającego w banku:  
    Bank Zachodni WBK S.A.  Nr konta: 89 1090 1069 0000 0001 1913 2552 
    Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie termin uznania 

rachunku Zamawiającego w dniu 25.09.2013r. do godz. 9.00.  
4. Zamawiający zwraca wadium bez odsetek wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem    
pkt 6. 



Nr strony 8 

 

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający zwraca wadium po zawarciu  
    umowy. 
6. Zamawiający zatrzymuje wadium: 
    6.1. Wykonawcy, który na wezwanie Zamawiającego nie złożył w wymaganym terminie 

dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.  
    6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, a Wykonawca odmówił podpisania 

umowy  
    6.3. Wykonawcy, z którym zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Termin związania z ofertą 

Termin związania z ofertą wynosi 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ VII 

Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik nr A, 

B, C, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ. 
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem (dostarczeniem) ofert ponoszą 

Wykonawcy. 
3. Oferta  oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być sporządzone pisemnie w języku     

polskim pismem czytelnym (wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych 
należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, całą korespondencję należy 
prowadzić w języku polskim), podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym i wymogami 
ustawowymi.  

4. Wszelkie dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów     
lub kserokopii potwierdzonych „za zgodność” przez osoby uprawnione do     
reprezentowania Wykonawcy.  

5. Poprawki powinny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone datą dokonania poprawki     
i podpisem osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Zamawiający   poprawia  w   tekście   oferty   oczywiste   omyłki   pisarskie   oraz   omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,     
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość zadań z tym, że na jedno 
zadanie może złożyć tylko jedną ofertę.  

8. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
9. Wszystkie  strony  oferty  i  załączniki  do  oferty  muszą  być  ponumerowane i  w 

sposób trwały połączone. 
10. Wymaga  się,  by  oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie       

jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie,       
numerem sprawy KPTS-Z-9/MW/1/13/136, firmie (nazwie) lub imieniem i nazwiskiem       
Wykonawcy jego adresie oraz dopiskiem „Oferta na dostawy miału węglowego”.       
Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.  

11. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert   zmienić lub  wycofać       
ofertę. 

12. Oferta  jest  jawna,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę   przedsiębiorstwa       
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a Wykonawca w terminie   
składania oferty zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być 
udostępniane. 
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13. Przez   tajemnicę   przedsiębiorstwa   rozumie   się   nie   ujawnione   do   wiadomości     
publicznej  informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż  
nie mogę być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

14. Wykonawca,    zastrzegający    niejawność   informacji   stanowiących    treść   oferty,   
zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 3 pkt 13 oraz wpiąć dokumenty, których treść   
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie, koperty lub inne materiały z  
oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje 
jawnością całej oferty.   

15. Dokumenty  stanowiące  załączniki  wymagane  przez  Zamawiającego Wykonawca jest       
zobowiązany wypełnić bez wyjątku i ściśle wg warunków oraz postanowień zawartych w  
SIWZ – bez dokonywania w nich zmian. W przypadku, gdy dokument – załącznik lub 
jego część nie dotyczy Wykonawcy, jest on zobowiązany do wpisania w dokumencie: 
„nie dotyczy”. 

ROZDZIAŁ VIII 
Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisami określonymi w punkcie o składaniu 
ofert, należy złożyć do dnia 25.09.2013r. do godz. 9.00  w siedzibie Kujawsko-
Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy ul. 
Wienieckiej 39, lokal - sekretariat (I piętro pokój nr 27). 

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin (datę i godzinę) otrzymania oferty przez  
    Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po terminie składania ofert będą zwracane Wykonawcy bez otwierania.  

 
ROZDZIAŁ IX 

Termin i miejsce otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2013r. o godz. 9.15 w siedzibie                      

Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku  
(87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal - sala konferencyjna (parter). 

2. Otwarcie ofert jest jawne.  
3. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 
zawartych w ofertach – jeżeli występują. 

4. Informacje, o których mowa w pkt 3 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 

ROZDZIAŁ X 
Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Wykonawca  określa  cenę  realizacji  zamówienia  poprzez  podanie  w formularzu oferty     
cenowej: ceny bez podatku VAT, ceny z podatkiem VAT. 

2. Cena oferty musi być wyrażona w zł, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.     
Stawka VAT musi odpowiadać obowiązującym przepisom.  

3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki, zarówno znane oraz te, które 
mogą wystąpić w przyszłości, związane z zakupem miału, załadunkiem, transportem, 
jego składowaniem, ważeniem, akcyzą itp. 

4. Zamawiający nie jest podmiotem zwolnionym od akcyzy.  
5. Cena oferty winna być skalkulowana jako cena stała niepodlegająca zmianom w trakcie 

trwania umowy. 
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ROZDZIAŁ XI 
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 
1. Nazwa kryterium – cena, waga – 100%, sposób oceny – najniższa cena netto. 
2. Dokonując oceny oferty w kryterium cena Zamawiający będzie się kierował ceną netto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnym zadaniu. 
3. Zamawiający dokona oceny oferty metodą matematyczną według następującego wzoru: 

                      Cn  
                     P =   ---------  x 100  
                                 Co 
gdzie:  
P   - ilość punktów; Cn - cena oferty najniższej; Co – cena oferty badanej  
 

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych     
przez Wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu     
wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym     
Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostania odpowiednio     
mniejsza liczba punktów.   

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
6. Po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  powiadomi  Wykonawców,  którzy     

złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy, siedziby i adresu     
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienia jej wyboru. Informacje o wyborze     
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej.  

  
ROZDZIAŁ XII 

Zawarcie umowy 
1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa. Wzór umowy na dostawę miału 

stanowi załącznik D. Umowa stanowi integralną część SIWZ. 
2. Zamawiający nie wymaga podpisania umowy na etapie składania oferty. 
3. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zaprosi Wykonawcę,                  

w wyznaczonym przez siebie terminie, do podpisania umowy/umów, w siedzibie 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przybycia w wyznaczonym terminie. 
Niestawienie się będzie równoznaczne z uchylaniem się od podpisania umowy. 

4. Umowa może zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania stron w 
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym lub posiadanym pełnomocnictwem. 
Osoby podpisujące umowę muszą złożyć dokument (o ile nie wynika to z innych 
załączonych dokumentów) potwierdzający uprawnienie do składania oświadczeń woli. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 
nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

6. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną Wykonawca jest zobowiązany 
przed podpisaniem umowy dostarczyć umowę konsorcjum.  

7. Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie wpisem 
do umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie  
lub nienależyte wykonanie umowy. 

ROZDZIAŁ XIII 
Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi załącznik D do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom 
podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Dopuszcza się 
w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenia do treści umowy zmian i korekt, jednak 
wyłącznie w zakresie niepowodującym zasadniczych, niekorzystnych dla Zamawiającego 
zmian przedstawionych warunków handlowych.   
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ROZDZIAŁ XIV 
Pouczenie o środkach ochrony przysługujących Wykonawcy 

1. W postępowaniu prowadzonym na podstawie warunków określonych niniejszą SIWZ 
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo 
zamówień publicznych (odwołanie, skarga). 

2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku może złożyć skargę do Zarządu 
Spółki, w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu.  

3. Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni roboczych od jej otrzymania, udzielając 
Wykonawcy pisemnej odpowiedzi.  

 
ROZDZIAŁ XV 

Postanowienia końcowe 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy   
    nie spełniają warunków określonych w niniejszej SIWZ. 
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

3.1. Jest niezgodna z treścią SIWZ. 
3.2. Została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 
3.3. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.  
3.4. Wykonawca  w terminie  3 dni  od  dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na        

poprawienie omyłek, o których mowa  w rozdziale VII pkt 6 SIWZ. 
    3.5. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

3.6. Wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym terminie i/lub wysokości. 
4. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń, złożonych dokumentów, treści złożonych ofert                     
oraz uzupełnienia dokumentów (w przypadku ich braku) i innych informacji 
uzupełniających – termin złożenia wyjaśnień, oświadczeń, dokumentów, informacji  
wyznacza Zamawiający. Nie złożenie wymaganych wyjaśnień, dokumentów i innych 
informacji uzupełniających skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 

5. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo  przerwania  postępowania  w  każdym momencie,    
jego unieważnienia w całości lub części, zakończenia bez wyboru Wykonawcy - bez 
podania przyczyn. O fakcie tym Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników 
postępowania – jeżeli są znani – oraz zamieści właściwą informację na stronie 
internetowej. 
 

ROZDZIAŁ XVI 
Formularze i załączniki 

1. Oferta cenowa na zadanie nr 1                                                                   – załącznik A  
2. Oferta cenowa na zadanie nr 2                                                                   – załącznik B  
3. Oferta cenowa na zadanie nr 3                                                                   – załącznik C 
4. Wzór umowy                                                                                               – załącznik D  
5. Wykaz dostaw miału węglowego                                                                – załącznik nr 1 
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w SIWZ                       – załącznik nr 2 
7. Oświadczenie Wykonawcy                                                                          – załącznik nr 3 
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Załącznik A  
 
 
…………………………………                              ……………………… dnia …..………… 
  /Nazwa i adres  Wykonawcy /                                                  / miejscowość /                         /data/ 

 
OFERTA CENOWA 

na sukcesywne dostawy miału węglowego do   
 Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna 

Zajezdnia w Aleksandrowie Kujawskim 
ul. Akacjowa 2 

 
Zadanie nr 1 

I. Przedmiot zamówienia   
Dostawa miału węglowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. 
we Włocławku, zajezdnia w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Akacjowej 2 w ilości 
szacunkowej 70 ton. 
 
II. Dane Wykonawcy 
1. Nazwa: ...………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
2. Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica): …………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
3. NIP: …………………………………………… 4. REGON: ………………………………….  
5. Tel.: …………………………………………… 6. Faks: ……………………………………… 
7. E-mail: ………………………………………...      
 
III. Oferowana cena 
1. Przystępując  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie przetargu nieograniczonego na 

sukcesywne dostawy miału węglowego IIA wg PN-82/G-97001 (lub równoważny) w ilości  
70 ton do źródła ciepła Zamawiającego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Akacjowej 2  

oferujemy cenę: 
 

Cena 1 tony  
miału węglowego  
bez podatku VAT 

Cena 70 ton  
miału węglowego  
bez podatku VAT 

Cena 70 ton  
miału węglowego  
z podatkiem VAT 

 
 

  

 
Cena oferty (70 ton) bez podatku VAT słownie: 
 
 
 
2. Ceny  podane  w  tabeli  są  cenami  stałymi  i  będą  obowiązywać  przez  okres  trwania 

umowy. 
3. Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
 
 
 
                                                                             ........................................................………………………………………………………………… 

                                                                     
/pieczątka i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Załącznik B  
 
 
…………………………………                              ……………………… dnia …..………… 
  /Nazwa i adres  Wykonawcy /                                                 / miejscowość /                         /data/ 

 
OFERTA CENOWA 

na sukcesywne dostawy miału węglowego do   
 Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna 

Zajezdnia i dworzec autobusowy w Radziejowie 
 

Zadanie nr 2 
I. Przedmiot zamówienia   
Dostawa miału węglowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. 
we Włocławku, zajezdnia w Radziejowie przy ul. Rolniczej i dworzec autobusowy w 
Radziejowie przy ul. Brzeskiej 25, w ilości szacunkowej 80 ton (50t + 30t). 
 
II. Dane Wykonawcy 
1. Nazwa: ...………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
2. Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica): …………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
3. NIP: …………………………………………… 4. REGON: ………………………………….  
5. Tel.: …………………………………………… 6. Faks: ……………………………………… 
7. E-mail: ………………………………………...      
 
III. Oferowana cena 
1. Przystępując  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie przetargu nieograniczonego na 

sukcesywne dostawy miału węglowego IIA wg PN-82/G-97001 (lub równoważny) w 
łącznej ilości  80 ton do źródeł ciepła Zamawiającego w Radziejowie  

oferujemy cenę: 
 

Cena 1 tony  
miału węglowego  
bez podatku VAT 

Cena 80 ton  
miału węglowego  
bez podatku VAT 

Cena 80 ton  
miału węglowego  
z podatkiem VAT 

 
 

  

 
Cena oferty (80 ton) bez podatku VAT słownie: 
 
 
 
2. Ceny  podane  w  tabeli  są  cenami  stałymi  i  będą  obowiązywać  przez  okres  trwania 

umowy. 
3. Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
 
 
 
 
                                                                             ........................................................………………………………………………………………… 

                                                                     
/pieczątka i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Załącznik C  
 
 
…………………………………                              ……………………… dnia …..………… 
   /Nazwa i adres  Wykonawcy /                                                 / miejscowość /                          /data/ 

 
OFERTA CENOWA 

na sukcesywne dostawy miału węglowego do   
 Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna 

Zajezdnia w Dylewie/Rypina 
Dylewo 50B 

 
Zadanie nr 3 

I. Przedmiot zamówienia   
Dostawa miału węglowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. 
we Włocławku, zajezdnia w Dylewie 50B k/Rypina w ilości szacunkowej 150 ton. 
 
II. Dane Wykonawcy 
1. Nazwa: ...………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
2. Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica): …………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
3. NIP: …………………………………………… 4. REGON: ………………………………….  
5. Tel.: …………………………………………… 6. Faks: ……………………………………… 
7. E-mail: ………………………………………...      
 
III. Oferowana cena 
1. Przystępując  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie przetargu nieograniczonego na 

sukcesywne dostawy miału węglowego IIA wg PN-82/G-97001 (lub równoważny) w ilości  
150 ton do źródła ciepła Zamawiającego w Dylewie 50B k/Rypina  

oferujemy cenę: 
 

Cena 1 tony  
miału węglowego  
bez podatku VAT 

Cena 150 ton  
miału węglowego  
bez podatku VAT 

Cena 150 ton  
miału węglowego  
z podatkiem VAT 

 
 

  

 
Cena oferty (150 ton) bez podatku VAT słownie: 
 
 
 
2. Ceny  podane  w  tabeli  są  cenami  stałymi  i  będą  obowiązywać  przez  okres  trwania 

umowy. 
3. Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
 
 
 
 
                                                                             ........................................................………………………………………………………………… 

                                                                     
/pieczątka i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy/ 
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    Załącznik D  

 

UMOWA  
na sukcesywne dostawy miału węglowego 

 
 
zawarta w dniu .......................................  
pomiędzy: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................   
o numerze identyfikacji podatkowej NIP ......................................., REGON …………………. 
reprezentowanym przez: 
       .................................................... 
       ................................................... 
  
zwanym dalej “Wykonawcą” 
a 
Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna z siedzibę we 
Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, wpisaną dnia 13.04.2012r. do rejestru przedsiębiorców 
Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod nr KRS 0000417604,  o numerze identyfikacji podatkowej NIP 888 311 58 16, 
reprezentowaną przez Zarząd Spółki:  
 ………………………………………………………. 
           ………………………………………………………. 
zwanym dalej “Zamawiającym” 
 
o następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy miału węglowego (IIA wg PN-82/G-97001 lub 
równoważny), w ilości szacunkowej ……………… ton, spełniającego wymogi jakościowe 
określone w rozdziale II pkt 1.2. SIWZ do źródła ciepła Kujawsko-Pomorskiego Transportu 
Samochodowego S.A. w miejscowości:  
...………………………………………………………………………………………………………...  
w okresie 12 miesięcy. 
 

Termin i warunki realizacji 
§ 2 

1. Wielkość pojedynczej dostawy do źródła ciepła strony ustalają na 5 - 70 ton. 
2. Zamówienia  na  poszczególne  dostawy  miału  węglowego,  określające  ilość,  termin    

i miejsce dostawy, Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
    mailem na adres ……………………….. 
    lub 
    faksem na nr …………………………….  
    na minimum 3 dni przed datą planowanej dostawy. 
3. Dostawy miału węglowego do źródła ciepła Zamawiającego odbywać się będą wyłącznie     

w dni robocze (pn. – pt.) w godz. od 7.00 – 15.00. 
4. Ważenie,  transport  i   rozładunek  odbywać  się będzie pod nadzorem przedstawiciela     

Zamawiającego.  
5. Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  miejscu  i  godzinie  czynności ważenia     

dostawy na co najmniej 6 godzin przed jej rozpoczęciem.    
6. Strony  dopuszczają pobieranie  próbek  dostarczonego  miału  przy  zachowaniu     

następujących warunków: 
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    1/  próbki pobierane są przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
    2/ próbki muszą być opisane w sposób określający: datę pobrania, imiona, nazwiska, 

stanowiska i podpisy osób pobierających próbkę. Torba z próbką musi być oklejona 
taśmą samoprzylepną i opieczętowana. 

    3/ próbki  poddane  będą  badaniu  czy  odpowiadają  jakości  miału  określonej  przez  
Zamawiającego w rozdziale II SIWZ pkt 1.2. 

7. Jeżeli  analiza  laboratoryjna wykaże,  że jakość  dostarczonego  miału  nie  odpowiada     
parametrom określonym w rozdziale II SIWZ pkt 1.2., wówczas Wykonawca będzie      
zobowiązany do: 

    1/ poniesienia kosztów przeprowadzonej analizy laboratoryjnej. 
    2/ niezwłocznego usunięcia miału o nieodpowiedniej jakości z miejsca dostawy. 
    3/ niezwłocznego  dostarczenia  miału   o   odpowiedniej   jakości,   dostawa   miału 

odpowiedniej jakości nie zwalnia Wykonawcy od kary określonej w §8 ust. 1 pkt 2. 
    Wyboru laboratorium dokonuje Zamawiający.  
 

Zmiana ilości 
§ 3  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zamówionej ilości miału węglowego. Jeżeli     
w trakcie wykonywania umowy zajdzie konieczność dokonania dostaw dodatkowych miału 
węglowego, to Wykonawca zobowiązuje się te dostawy wykonać w cenie jednostkowej 
określonej w § 4 ust. 1. W przypadku nie zakupienia pełnej ilości miału węglowego 
określonej w § 1 Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za 
utracone korzyści. 
 

Cena 
§ 4 

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę  
    w wysokości …………………………….. zł bez podatku VAT za 1 tonę,  
    słownie złotych: ………...……………………………………………………………………….. 
    powiększoną o obowiązujący podatek VAT.  
2. Podana   w   ust.  1   cena   zawiera   wszystkie  koszty  i  składniki,   jest   ceną   stałą   i  

obowiązuje  w czasie  całego  okresu trwania umowy.  
3. Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po     

dostarczeniu każdej kolejnej partii przedmiotu zamówienia.  
4. Zamawiający będzie regulował należności za dostarczany miał węglowy w terminie 30     

dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
5. Wartość umowy obejmująca dostawy miału węglowego w ilości ……………… ton     

zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: 
    1/ ……………………….. zł bez podatku VAT. 
    2/ ……………………….. zł z podatkiem VAT. 
 

Świadectwa jakości 
§ 5 

Przy każdej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiedni dokument 
(świadectwo jakości, certyfikat, wynik badań itp.), wystawiony przez uprawniony podmiot, 
stwierdzający, że dostarczona partia miału węglowego odpowiada parametrom określonym 
przez Zamawiającego. 

 
Czas trwania umowy 

§ 6 
Umowa zostaje zawarta na czas określony – 12 miesięcy i obowiązuje w okresie od 
…………………. do ………………….  
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Zmiana/odstąpienie od umowy 
§ 7 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  ze skutkiem natychmiastowym w  sytuacjach  

określonych  umową oraz w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez 
Wykonawcę. 

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo   odstąpienia   od   umowy,   bez możliwości 
dochodzenia odszkodowania przez Wykonawcę, w   przypadku   zmian organizacyjnych 
u Zamawiającego polegających na likwidacji jednostki organizacyjnej, na rzecz której 
została zawarta umowa lub zmian w technologii wytwarzania ciepła – wymiana kotłów na 
inne niż opalane miałem węglowym. O zamiarze odstąpienia od umowy Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę z 30-dniowym wyprzedzeniem. 

 
Kary umowne 

§ 8 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu następujące kary umowne w wysokości: 
1/ 100,00 zł (słownie: sto 00/100 zł) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie 

miału węglowego 
2/ 2% wartości umowy określonej w §4 ust. 5 pkt 2, w przypadku dostawy miału 

węglowego o parametrach niespełniających wymagań Zamawiającego 
potwierdzonych analizą laboratoryjną  

    3/ 10% wartości umowy określonej w §4 ust. 5 pkt 2, gdy Zamawiający rozwiąże umowę 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 

4/ 10% wartości umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od wykonywania umowy 
2. W przypadku dostarczenia miału węglowego o parametrach niespełniających wymagań 

Zamawiającego poza karą określoną w ust. 1 pkt 2 Wykonawca będzie zobowiązany do 
zwrotu Zamawiającemu kosztów usunięcia wszelkich skutków dostarczenia i stosowania 
opału złej jakości. 

3. W razie opóźnienia w realizacji zamówienia (chociażby jednej dostawy) Zamawiający 
może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym 
wezwaniu Wykonawcy do wykonania zamówienia z wyznaczeniem siedmiodniowego 
terminu realizacji.   

4. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia od Wykonawcy 
kar umownych oraz odszkodowania.    

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za nie dostarczenie lub 
dostarczenie przedmiotu umowy z opóźnieniem, w wysokości przekraczającej wartość 
kar umownych. 

6. Wykonawca   wyraża   zgodę   na   potrącanie  ewentualnych   kar   umownych  z  
bieżących zobowiązań płatniczych Zamawiającego wobec Wykonawcy na podstawie 
odrębnej noty księgowej. 

Postanowienia końcowe 
§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą profesjonalną  
starannością, zgodnie z opisem i warunkami, o których mowa w § 1 i 2. 

 
§ 10 

W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca dostawy 
na inne niż wskazane w umowie w przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiającego. 

 
§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści niniejszej umowy oraz 
informacji ekonomicznych, finansowych i handlowych dotyczących drugiej strony, 
uzyskanych w trakcie wykonywania postanowień niniejszej umowy. 



Nr strony 18 

 

§ 12 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle umowy rozstrzygać będą Sądy Powszechne 

właściwe dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 
 

§ 13 
1. Integralną część umowy stanowią: 

1.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znak KPTS-Z-9/MW/1/13/136. 
1.2. Oferta złożona przez Wykonawcę. 

 
 
 
 
  
                        WYKONAWCA:                                          ZAMAWIAJĄCY : 
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Załącznik nr 1 
 
 

 
……………………………………………. 
       /Nazwa i adres Wykonawcy/ 

 
 
 
 

WYKAZ 
wykonanych/wykonywanych dostaw miału węglowego 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na sukcesywne dostawy miału węglowego Kujawsko-Pomorski Transport 
Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, w imieniu 
Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy, wykaz wykonanych/ wykonywanych 
dostaw:  
 
L.p Nazwa i adres 

odbiorcy 
Przedmiot 
dostawy 

Daty 
wykonania/wykonywania 

Wartość 
dostawy  

netto (w zł) 
1.  

 
 
 
 

   

2.  
 
 
 
 

   

 
 
Uwaga: 
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia 
(referencje, listy polecające, protokoły odbioru itp.) 

 
 
 
 
 

                                        .......................... ……....................................................................... 
                                                     /data, pieczątka i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 2 

 
Oświadczenie o spełnieniu warunków  

określonych w SIWZ 
 

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................. 
Adres Wykonawcy : .............................................................................................................. 
Nr tel. ................................   Nr faksu ................................ E-mail: ....................................  
 
Oświadczamy, że: 
 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania czynności stanowiących przedmiot 

zamówienia. 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia. 
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizacje 

zamówienia. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem, świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK.  
 

                                                                                                                                            

 

 

                                                      …................... …........................................................................ 
                                                     (data, pieczątka i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 
 

………………………………………. 
       /Nazwa i adres Wykonawcy/ 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

 
 Działając jako Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywne 
dostawy miału węglowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka 
Akcyjna z siedzibą we Włocławku 

oświadczamy, że: 
1/  uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
2/  wszelkie wymienione dokumenty przyjmujemy bez zastrzeżeń. 
3/  zapoznaliśmy   się   z   treścią    SIWZ    i    nie    wnosimy   do  niej   zastrzeżeń   oraz  

przyjmujemy postanowienia w niej zawarte a treść naszej oferty jest zgodna z treścią 
SIWZ. 

4/  wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 
5/ w  okresie  ostatnich  3  lat  nie  wyrządziliśmy  szkody  nie  wykonując  zamówienia  lub  

wykonując je nienależycie, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu.  
6/  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na   czas   wskazany w SIWZ. 
7/  zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia. 
8/  proponowany w ofercie przez naszą firmę miał węglowy posiada właściwe świadectwa i  

certyfikaty. 
9/  dysponujemy legalizowaną wagą (posiadamy dostęp), zlokalizowaną w miejscowości, 

której dostawa dotyczy.   
10/  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  związane  z 

realizacją   przedmiotu umowy. 
11/ upoważniamy    Zamawiającego    lub    jego    upełnomocnionych    przedstawicieli    do      

przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń,   
dokumentów, informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów 
naszej oferty. 

12/ akceptujemy  termin  płatności  30  dni  od  daty otrzymania przez Zamawiającego  
prawidłowo  wystawionej faktury VAT. 

13/ zastrzegamy / nie zastrzegamy
1 

w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie    
mogą być one udostępniane.  

    Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa     
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

2
:
  

 .......................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................... 
14/ wadium wnieśliśmy w następującej wysokości i formie:   

  ……………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
15/ w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego oraz miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego 

16/ w przypadku wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym 
(uprawnionej do realizacji dostawy) będzie przedstawiciel Wykonawcy w osobie:  

       ………………………………………………………… tel. ……………………………………..,  
a zamówienia należy kierować na: 
adres e-mail: ……………………………………………… 
lub 
faks nr: …………………………………………..  
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17/ konto  bankowe,   na   które   należy   dokonać   zwrotu   wadium   oraz   przekazywać 
wynagrodzenie prowadzone jest przez bank/kasę spółdzielczą

1
 …………………………  

…………………………… i oznaczone jest nr ………………………………………………… 
18/ złożona   oferta   (oferty)   zawiera   łącznie  ………...  kolejno   ponumerowanych, 

zaparafowanych i trwale połączonych stron. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      .................. ……....................................................................... 
                                                     /data, pieczątka i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1  

Niepotrzebne skreślić 
2 

W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy je wymienić oraz zabezpieczyć zgodnie                          
z postanowieniami SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


