ZEAS-P-2/11

SPECYFIKACJA
istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
na dostawę opału do szkół, placówek i domów nauczyciela
w gminie Działoszyce w sezonie grzewczym 2011/2012
w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych
1. Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach
ul. Skalbmierska 5
28-440 DZIAŁOSZYCE
tel. (41) 352-60-05 w. 28, 29; fax. (41) 352-60-10 w. 29; e-mail: zas_dzia@wp.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie przetargowe wszczyna się i prowadzi na zasadach przetargu nieograniczonego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
Szacunkowa wartość zamówienia w tym postępowaniu jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
09.11.12.10-5 – Węgiel kamienny
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału wg następujących rodzajów i parametrów:
– węgiel kamienny sortymentu kostka w ilości łącznej ok. 90 ton: wartość opałowa = lub powyżej 26 MJ/kg, popiół do 6%, siarka do 0,65%;
– węgiel kamienny sortymentu groszek (ekologiczny) w ilości łącznej ok. 150,00
ton: wymiar ziarna: 5–25 mm, zdolność spiekania (liczba Rogi, RI) do 15,
wartość opałowa = lub powyżej 26 MJ/kg, maksymalna ilość miału do 10%,
popiół do 10%, siarka do 0,65%; parametry dla tego rodzaju opału spełniają
niektóre wyroby pod nazwą handlową „PIEKLORZ EKOGROSZEK”;
– węgiel kamienny sortymentu miał w ilości łącznej ok. 135 ton: wartość opałowa = lub powyżej 20 MJ/kg, popiół do 18%, siarka do 1%
dla następujących jednostek i w ilościach:
1) Zespół Szkół w Działoszycach – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Działoszycach
Węgiel kostka ok. 10,00 t.
Węgiel groszek (ekologiczny) ok. 75,00 t.
Miał ok. 100,00 t.
2) Szkoła Podstawowa w Dzierążni
Węgiel kostka ok. 35,00 t.
Miał ok. 35,00 t.
3) Szkoła Podstawowa w Stępocicach
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Węgiel groszek (ekologiczny) ok. 50,00 t.
4) Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
Węgiel kostka ok. 10,00 t.
Węgiel groszek (ekologiczny) ok. 25,00 t.
5) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach
Węgiel kostka ok. 35,00 t.
(dla dwóch domów nauczyciela przy ul. Szkolnej 1 i 3).
4. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Umowa ramowa:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Przedmiotem zamówień uzupełniających może być wyłącznie dostawa opału o parametrach określonych w pkt 3 SIWZ na warunkach określonych w ustawie.
7. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia:
Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest sezon grzewczy 2011/2012 –
dostawy będą odbywać się sukcesywnie w uzgodnieniu z zamawiającym.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1-4 ustawy.
2) Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków oraz brak
podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie złożonych przez wykonawcę stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ.
Ocena zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
10. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
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1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zał.
nr 2 do SIWZ;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy – zał. nr 3 do SIWZ;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo składania ofert.
Dokumenty wymienione w pkt 10 ppkt 1) – 5) SIWZ są dokumentami niezbędnymi do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Do wszystkich rodzajów składanych dokumentów przepisy wyżej cytowanego rozporządzenia stosuje się odpowiednio (np. w zakresie składania kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
1) Zamawiający może porozumiewać się z wykonawcami pisemnie, faksem, emailem, telefonicznie bądź osobiście – w godz. 8.00 – 14.00 (wskazane
uprzednie telefoniczne umówienie spotkania). Oświadczenia, wezwania, wnioski, zawiadomienia i inne informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem ppkt 2.
Dane teleadresowe zawarte są w pkt 1 SIWZ.
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2) Wszelkie wymagane od wykonawców oświadczenia i dokumenty, które stanowią integralną część oferty winny być złożone razem z formularzem ofertowym
w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie (zgodnie z pkt 14 ppkt 8 SIWZ).
3) Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Marcin Miszczyk – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i
Placówek w Działoszycach
12. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
13. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
14. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1) Oferent przedstawia swoją ofertę zgodnie z wymogami ustawy i SIWZ.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem trwałym i czytelnym.
3) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy oferenta.
4) Ofertę należy przygotować bezwzględnie na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z załącznikami wymienionymi w pkt 10 SIWZ
oraz w pkt 14 ppkt 10 SIWZ.
5) Wykonawca określi w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, jeżeli tacy są przewidywani.
6) Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.
Ceną oferty jest cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001
roku o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
7) Strony oferty wraz z załącznikami należy ponumerować i oprawić w sposób
trwały.
8) Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, na której należy podać następujące informacje:
- nazwę i adres oferenta;
- nazwę i adres zamawiającego:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach
ul. Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce
- opis: „Oferta na dostawę opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w
gminie Działoszyce w sezonie grzewczym 2011/2012”.
9) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
10) Dokumenty składające się na ofertę:
• formularz ofertowy sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ;
• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy;
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w pkt 10
ppkt 3 – 5 SIWZ;
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• parafowany wzór umowy.
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Działoszycach ul. Skalbmierska 5, (budynek „B” – UMiG, pok. nr 7)
w terminie do 28 września 2011 r. do godziny 9.30
2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone
oferentom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.
3) Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach,
ul. Skalbmierska 5 w dniu 28 września 2011 r. o godzinie 10.00
16. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Oferent podaje w ofercie:
- cenę brutto za 1 tonę węgla kostki oraz wartość brutto za 90,00 ton węgla
kostki, a także jego parametry jakościowe;
- cenę brutto za 1 tonę węgla groszek (ekologiczny) oraz wartość brutto za
150,00 ton węgla groszek (ekologiczny), a także jego parametry jakościowe;
- cenę brutto za 1 tonę miału oraz wartość brutto za 135,00 ton miału, a także
jego parametry jakościowe;
- wartość brutto obejmującą całość zamówienia (suma wartości za dostawę
węgla sortymentów: kostka, groszek /ekologiczny/ i miału);
2) Parametry jakościowe opału nie mogą być gorsze niż określone w pkt 3 SIWZ.
3) Zaoferowana cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
4) Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.
5) Zaoferowana cena jest ceną brutto.
17. Kryteria wyboru oferty, ich znaczenie i sposób oceny ofert:
1) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena brutto oferty, zwana dalej „ceną” – maksymalnie 100 pkt
Każda z ofert będzie oceniana według poniższej zasady:
x – liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę
x = Cn /: Cb x 100 (maksymalna ilość punktów),
gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena brutto, Cb – cena brutto zaoferowana w
ofercie badanej
2) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość
punktów.
18. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze. Zawiadomienie może
być przesłane w formie określonej w art. 27 ust. 2 ustawy.
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2) Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
3) Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego wykonawcę nie
wcześniej niż po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy po
zawiadomieniu o wyborze wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie
wniesione odwołanie przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania oraz przed upływem terminu związania ofertą.
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy. W celu potwierdzenia zawarcia umowy
na warunkach określonych we wzorze należy parafować ten wzór umowy. Wzór
umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
21. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr
2).
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
(zał. nr 3)
4. Wzór umowy (zał. nr 4).
Działoszyce, 19 września 2011 r.
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