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Znak Sprawy: ZP/06/2020                                                   Lipsko dnia 04.06.2020 r.  

S P E C Y F I K A C J A  

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Podstawa prawna:  
- ustawa z dnia 29 stycznia  2004 r  - Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zm.), zwana dalej Pzp lub ustawą. 
 - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. ( DZ.U. 2016 poz. 1126 ) w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453) 
 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie: 

 

przetargu nieograniczonego 
Podstawa prawna: 
Art. 39 – 46 Pzp 

 

„NA DOSTAWY  WĘGLA KAMIENNEGO W ASORTYMENCIE MIAŁ II A TYP 31.2 ” 

 
o wartości szacunkowej: 

poniżej kwoty 214 000 EURO 

 
  

ogłoszone: 

- w Portalu Internetowym  BZP Nr 547510-N-2020  z dnia 2020-06-06 roku 

 
- na stronie internetowej: www.szpitallipsko.pl 

 
- w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie zamawiającego  

 
 

Termin składania ofert:  15.06.2020 rok godz. 10.00 

 
Termin otwarcia ofert:              15.06.2020 rok godz. 10.15 
 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, 
oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ A 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego i numery kontaktowe w sprawie zamówień publicznych 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2  

NIP:    8111521798 
REGON:                  670997773 
tel.:    48/ 3783512 
e-mail:    przetargi@szpitallipsko.pl  
strona internetowa:                www.szpitallipsko.pl 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia  
 
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie 

mają przepisy ustawy PZP. 
2. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na      podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

KOD CPV asortyment 

09111210-5 Miał węglowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla: asortyment MIAŁ II A typ. 31.2 o parametrach:  
Parametry  miału:  
 - typ 31.2 gazowo - płomienny 
- wartość opałowa – powyżej 23 000 kJ/kg,  
- zawartość popiołu – do 14 %,  
- zawartość siarki – do 0,5 %,  
- zawartość wilgoci do 15 %,  
- zawartość części lotnych w stanie analitycznym – powyżej 28  %,  
 - spiekalność wg liczby Rogi od 5-20   
Węgiel do celów energetycznych luzem - zgodnie z PN-82/G-97003. Typ węgla wg PN -82/G-97002-31. 
Sortyment wg PN-82 / G - 97001-M II 
Skład ziarnowy: 
 - 0-1 mm  10-20 % 
 - 0-3 mm  20-40 % 
 - 0-6 mm  40-60 % 
w ilości 1 800 ton zgodnie z prognozowanym harmonogramem dostaw od 01 sierpnia 2020 r. do 29 lutego 2021 r.: 

Miesiąc 
 

Ilość ton 
 sierpień 200 

wrzesień 250 

październik 300 

listopad 300 

grudzień 300 

styczeń 250 

Luty 200 
2. Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 

14.00. Z uwagi, że waga, którą dysponuje Zamawiający, znajduje się po za jego siedzibą, Wykonawca zobowiązany jest do 

wcześniejszego uzgodnienia terminu (godziny) dostawy - umożliwi to na sprawne ważenie dostaw, bez zbędnego oczekiwania na  

przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna 

4. Miejsce realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku - kotłownia szpitalna. 

5. Fakturowanie dostaw będzie odbywało się jeden raz w miesiącu. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie dostaw 

ustalonej partii wykonać analizę chemiczną węgla pobranego do załadunku samochodów. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć aktualny atest potwierdzający jakość każdej dostawy miału. Atest stanowić będzie załącznik do faktury. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania badania próbek dostarczonego miału przez uprawnione laboratorium – w celu 

potwierdzenia jego jakości (kaloryczności). 

mailto:przetargi@szpitallipsko.pl
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7. W przypadku, gdy badana próbka nie będzie odpowiadała parametrom zgodnym z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, kosztami  przeprowadzonego badania Zamawiający obciąży Wykonawcę, a 

dostarczona partia miału podlegać będzie zwrotowi do Wykonawcy – na jego koszt i ryzyko lub podlegać będzie 

przecenie (obniżenie ceny proporcjonalne do obniżonej wartości kalorycznej miału, zawartości popiołu i zawartości 

siarki) – według wyboru Zamawiającego.  

8.Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego z tym zastrzeżeniem że 
minimalna ilość zamówionego asortymentu to 40 %. 

9. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego. 
10. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia w szczególności: 

A) poniesione przez Zamawiającego lub innych użytkowników związane z: 
· nabyciem poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia – zgodnie z zasadami realizacji zamówienia 
określonymi w ogólnych warunkach umowy– które stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty; 
· użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych 
kosztów związanych z użytkowaniem; 
· utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem; 
· wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu – przedmiot zamówienia nie generuje 
dodatkowych kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji , ponieważ koszty utylizacji nie istnieją,  

B)   przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi lub robót budowlanych 
dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile 
wartość pieniężną można określić i zweryfikować – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów 
przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym związanych z cyklem życia produktu. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
12. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych. 
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 
od 01 sierpień 2020 roku do 29 luty 2021 roku. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 ustawy; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
    a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.    

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie. 
 
    b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia, poprzez przedstawienie informacji z banku lub SKOK, w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną za okres nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wymagane środki własne 
lub zdolność kredytowa na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. 

 
    c) zdolności technicznej lub zawodowej.  
       Wykonawca spełni warunek w sytuacji gdy: 
       - posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zmówienia, na skutek tego, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował 
dwie dostawy o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł. 

       - posiada odpowiedni potencjał techniczny, w postaci tego, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim 
środkiem transportu. Z uwagi, że zamawiający dysponuje wagą o maksymalnym tonażu do 50 ton,  waga brutto 
samochodu z towarem nie może przekroczyć 50 ton. Ponadto Zamawiający wymaga, aby samochód posiadał 
plandekę zabezpieczającą ładunek. 

 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,  

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 2) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie 
w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
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2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane. 

 
Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
 

 1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę: 
   a.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, z późn. zm.). 

 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w 

załączniku nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w rozdz. VI. 1 
niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający żąda by , wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ ( załącznik nr 5 ). 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 
ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia ( załącznik nr 6 ) . 

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. ( 
DZ.U. 2016 poz. 1126 ) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp, może przedstawić dowody na 
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

9. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 zamawiający wezwie wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt. 1 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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10. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 zamawiający wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
 
a) wykaz, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował dwie dostawy o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 złotych każda 
z nich, 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. 

b) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim środkiem transportu ( wymagane jest 
podanie podstawy do dysponowania środkiem transportu ). Z uwagi na to , że zamawiający dysponuje wagą o 
maksymalnym tonażu do 50 ton, waga brutto samochodu z towarem nie może przekroczyć 50 ton. Ponadto Zamawiający 
wymaga, aby samochód posiadał plandekę zabezpieczającą ładunek. 

c) informację z banku lub SKOK, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną za okres nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert - wymagane środki własne lub zdolność kredytowa to nie mniej niż 300 000,00 zł. 

12. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca,  
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 
11. Ponadto do oferty  jako jej część należy dołączyć: 
 
a. druk oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 
b. wypełniony formularz  asortymentowo - cenowy – zgodnie  z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 
c. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 
dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej 
kopii.  
 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI 
niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla 
których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.  

3. Zamawiający preferuje sposób komunikacji z wykonawcami drogą elektroniczną. 
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o zmianie adresu korespondencyjnego. Jeżeli wykonawca zmienia 

adres korespondencyjny nie informując o tym fakcie zamawiającego, korespondencję wysłaną pod dotychczasowy adres 
uważa się za doręczoną. 

6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemywa się, że korespondencja wysłana 
przez zamawiającego na ostatni znany adres e-mail podany przez wykonawcę, została doręczona w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nią wykonawcy.   

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie 
udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż  do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert, tj. 10.06.2020 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa 
wyżej. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej 
SIWZ. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na 
tej stronie.  

10. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  

11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, 
zamieszcza także na tej stronie.  
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12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców,, 
którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie. 

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  
Marcin Skoczylas,  tel. 48/ 3783512,  

  adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallipsko.pl  
13.  Porozumiewanie się wykonawców z uprawnionym pracownikiem odbywać się może w godzinach pracy, tj.: od 7.35 do 14.35   
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium  
 
1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 10 000,00,- zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych, 00/100).  
2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w  Banku Spółdzielczym w Lipsku,  
nr konta: 16 9135 0008 0000 2479 2000 0020 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym,  
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument, potwierdzający wniesienie wadium 

w jednej z form wymienionych powyżej może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać: „Wadium – 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/06/2020 – dostawy węgla kamiennego”. Zamawiający zaleca 
załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium. 

6. W pozostałych przypadkach, o których mowa w rozdziale ust. 3 pkt 2 – 5, wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu 
oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego  i złożenie tego dokumentu w siedzibie Zamawiającego – 
siedziba wskazana powyżej. Zaleca się aby oryginał dokumentu załączyć do oferty w osobnej kopercie a kopię dokumentu 
dołączyć do oferty. 

7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w rozdziale ust. 3 pkt 3 – 4 powyżej, 
zaleca się aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiający), gwaranta (banku lub instytucji, 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 
2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 
3) kwotę gwarancji,  
4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 
5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji,  

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 
8. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady 

zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa 
ustawa. 

9. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 13. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego 
wniesienia żądano. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert; 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium  
na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 

13. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. 
14. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres  

(w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium. 
 
IX. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający 

może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

mailto:przetargi@szpitallipsko.pl
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4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do 
czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia. 

 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, oraz podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że oferta będzie 
spełniać następujące wymagania: 

a. wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

b. oferta musi być podpisana w taki sposób, prawnie zobowiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Podpisy 
i parafy stawia na niej wykonawca – pełnomocnik upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie 
do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (art. 23 pzp), 

c. wykonawca – pełnomocnik wspomniany wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona 
notarialnie) do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z 
podpisami upoważnionych przedstawicieli wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać m.in.: 

-      w przypadku konsorcjum – określenie postępowania, którego dotyczy, oznaczenie wykonawców ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, wskazanie wykonawcy- pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany 
przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych wykonawców) 

-     w przypadku spółki cywilnej – określenie postępowania, którego dotyczy, wskazanie pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa 
(dokument winien być podpisany przez wszystkich wspólników), 

d.    wszelka korespondencja prowadzona będzie z wykonawcą-pełnomocnikiem. 
e.   wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców 

ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
4. W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentu (dokumentów), każda kopiowana strona 

powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty i 
opatrzona jej imienną pieczątką ( w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis). 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.  
6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym 

atramentem, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz zgodnie z aktualnym 
wpisem do właściwego rejestru. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami) była ponumerowana 
kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały. Każda strona, która nie wymaga opatrzenia 
podpisem, powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zaleca się, aby wykonawcy do 
sporządzenia oferty wykorzystali załączniki stanowiące integralną część SIWZ. 

7. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 
dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie 
poświadczonej kopii. 

8. Wykonawca składając ofertę wg wzoru formularza oferty, załącza oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI SIWZ oraz 
inne dokumenty wg wytycznych SIWZ. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 

10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Zamawiający zaleca , aby informacje zastrzeżone jako 
tajemnica przedsiębiorstwa, były przez wykonawcę złożone w oddzielnej (wewnętrznej) kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art.86 ust.4). 

11. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca , nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, 
jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III 
CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone 
przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
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Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:  
-      wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty, 

zamawiający ustali,  
-    z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być 

wykonawcy udostępnione, 
-    po przeprowadzeniu powyższych czynności zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia ofert, o czym 

niezwłocznie poinformuje wykonawcę. 
16. Wszelkie poprawki lub zmiany muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
18. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym i zaadresowanym opakowaniu według poniższego wzoru: 
 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

27 – 300 Lipsko ul. Śniadeckiego 2 
„OFERTA NA DOSTAWY WĘGLA KAMIENNEGO” 

ZP/06/2020 
nie otwierać przed godz. 10.15 w dniu 15.06.2020 r. 

 
Należy podać również adres i nazwę wykonawcy składającego ofertę, także nr telefonu i faksu. 

 

 
19. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed 

upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji. 
20. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

21. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

- jest niezgodna z ustawą; 

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia; 

- zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w 
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 15.06.2020 do godz. 10.00 w SEKRETARIACIE. 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży 

powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA. 
3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
4. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.  
5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 
6. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a 

nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie (art. 84 ust.2). 
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego - pok. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 
9. Otwarcie ofert jest jawne.  
10. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art.86 ust.3).  
11. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpitallipsko.pl.informacje dotyczące: 

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

13. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
14. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  
1. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w PLN 
2. Ceną podlegającą ocenie jest cena oferty brutto 
3. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając je we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 

( formularz ofertowy ), w zapisie liczbowym i słownym. 
4.  Cena jednostkowa oferowanych wyrobów będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  oraz ewentualne 

rabaty i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Cenę oferty podaną w załączniku nr 2 ( formularz asortymentowo –cenowy ) wykonawca oblicza następująco: 

- podaje cenę netto każdej pozycji, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
- oblicza wartość netto każdej pozycji mnożąc cenę jednostkową netto przez ilość jednostek miary, 
- oblicza wartość podatku VAT, mnożąc wartości netto każdej pozycji przez obowiązującą stawkę podatku VAT z dokładnościom do 

dwóch miejsc po przecinku, 
- oblicza wartość brutto poprzez zsumowanie wartości netto i wartości podatku VAT, 
- oblicza ogólną wartość brutto poprzez zsumowanie wartości brutto poszczególnych pozycji.  

/Dla ułatwienia pracy wykonawców formularz asortymentowo-cenowy przygotowano w formacie Excel , gdzie wstawiono wzory 
matematyczne. Praca wykonawcy ogranicza się jedynie do wstawienia cen jednostkowych netto oraz prawidłowej stawki podatku VAT/. 
6. Tak wyliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podczas oceny ofert. 
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz podatku akcyzowym. 
5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.  

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadził by do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku braku takiej informacji 
Zamawiający uzna, że nie powstał po jego stronie obowiązek podatkowy i zobowiązanym do zapłaty podatku należnego vat 
jest Wykonawca. 

7. Do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) należy wpisać wartość ogólną poszczególnych pakietów wynikającą z 
formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ) i dodatkowo zapisać słownie. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

Oferty nie odrzucone będą poddane ocenie według poniższych kryteriów, przypisując im wagi procentowe :  

Nazwa kryterium Waga 

1. cena oferty brutto 100 % 

1. Opis kryterium cena 
Pod kryterium cena - rozumie się wartość wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia ( transport, rozładunek ) 
wraz z podatkiem VAT – podana cyfrowo i słownie. Ceny jednostkowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane 
przez wykonawcę. Jeżeli wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie, zamawiający nie będzie 
ich brał pod uwagę przy ocenie oferty. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 
Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru matematycznego:  
 
           cena oferty najkorzystniejszej 
      -------------------------------------------------- x 100 x 100 % = liczba punktów 
              cena oferty rozpatrywanej 
 
100 – wskaźnik stały 
100 % - waga - kryterium oceny 
 
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszą cenę (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia w części III SIWZ. 
 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
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a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę, adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 
wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierających punktację przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c)   wykonawcach, który zostali  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
d)   unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
e)   dopuszczeniu lub nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 
/Informacje, co do których taką czynności przewiduje ustawa pzp, zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz na 
tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie/. 
2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

informacji o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, chyba że zaistnieją przesłanki 
określone w art. 94 ust.2 pkt 1 lit.a,  

4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana za najkorzystniejszą, 
wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do 
przedłożenia umowy konsorcjum. 

5. Umowa o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady 
współdziałania, w tym zakres prac przewidziany przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń. 

6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym postępowaniu. 
 

XVI. Wzór umowy  
Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała 
wszystkie zapisy podane we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 3 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert.  
 
XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia  
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
ROZDZIAŁ B 
I. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
II. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 
III. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 
ust. 6 pkt . 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w przedmiotowym postępowaniu. 
 
IV. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny 
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej. 
 
V. Poczta elektroniczna, strona internetowa zamawiającego 
1. Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres:  www.szpitallipsko.pl. 
2. Adres poczty elektronicznej na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: 

przetargi@szpitallipsko.pl 
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VI. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą   
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 
2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
3. Zamawiający nie udziela zaliczek w przedmiotowym postępowaniu. 
 
VII. Aukcja elektroniczna  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. 
 
VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. 
 
VIII a. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ( dotyczy umów o prace na usługi i roboty 
budowlane ) 
Niewymagane 
 
IX. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ( aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne 
związane z innowacyjnością ) 
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań z tym związanych. 
 
X. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia 
 
XII. Procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 
zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 143a ust. 3 ( opcjonalnie ) 
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań z tym związanych. 
 
XIII. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a. 
Zamawiający określa standardy jakościowe o których mowa w art. 91 ust. 2a w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w 
załączniku nr 2 do SIWZ. W szczególności dotyczące minimalnych wartości: wartości opałowej, zawartości siarki, popiołu, wilgoci 
zawartości części lotnych, podziarna i nadziarna. 
 
XIV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań z tym związanych. 
 
XV. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę 
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub 
zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 
Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. 
 
XVI. Klauzula informacyjna RODO związana z postępowaniem o zamówienie publiczne 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 
Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej jest Pan 
Mateusz Kaproń, kontakt: adres e-mail: kapron.mateusz@gmail.com  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego NA DOSTAWY WĘGLA KAMIENNEGO W ASORTYMENCIE MIAŁ II A TYP 31.2 
nr sprawy ZP/06/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część: 
Nr 1 - formularz oferty 
Nr 2 – formularze asortymentowo-cenowe 
Nr 3 - umowa dostawy (wzór) 
Nr 4 - oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp – warunki udziału w postępowaniu. 
Nr 5 – oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia 
Nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej ( wzór ) 
 

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

                              /sporządził/                                                                                                                                         /zatwierdził/      
     


