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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)



POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWY
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”



Nazwa Zamawiającego: 
Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8,                            48 – 100 Głubczyce

REGON: 531276691

NIP: 748-13-83-997

Miejscowość: Głubczyce

Telefon/fax: 077 485 2242

Strona internetowa: www.gtbs.eu

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Adres korespondencyjny: Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce


























































Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę w sezonie grzewczym 2011/2012,
transportem dostawcy, węgla kamiennego 
w sortymencie miał węglowy energetyczny,
 

adres  strony  internetowej   na  której    będą  zamieszczane  dokumenty  i  informacje w  toku prowadzonego postępowania: www.gtbs.eu" www.gtbs.eu 


Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczych do ustawy.
	Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
	Biuletyn Zamówień Publicznych 
	strona internetowa:  www.gtbs.eu" www.gtbs.eu 

tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem dostawcy: 167Mg węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny kl. M II o parametrach:
wartość opałowa –  nie niższa niż 26MJ/kg
zawartość siarki – do 0,8%
zawartość popiołu – max. 12%  
Miejsce dostawy: kotłownia Głubczyce, ul. Sudecka 20.
Orientacyjne terminy dostaw oraz ilość jednorazowej dostawy określa załącznik specyfikacji. Terminy                      i wielkości jednorazowej dostawy ustalane będą przez uprawnioną osobę telefonicznie, z ustalonym                            z wykonawcą wyprzedzeniem.
Zamawiający zastrzega sobie, że wielkości dostaw będą regulowane w zależności od warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym 2011/2012. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu.
Wymaga się, aby wielkość jednorazowej dostawy nie przekroczyła:  8 Mg
Przedmiot  zamówienia  określa  się  za  pomocą  poniższych  kodów  Wspólnego  Słownika Zamówień:
CPV – 09 11 12 10 5 węgiel kamienny
W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający do każdej dostawy będzie żądał świadectwa jakości lub innego wiarygodnego dokumentu  (zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości) potwierdzającego, że dostarczony opał odpowiada przedmiotowi zamówienia wystawionego przez kopalnie, z której jest dostarczony lub dokumentów pochodzących od dystrybutora, składnicy opału lub innego podmiotu prawnego, osoby fizycznej zajmującego się sprzedażą i dostawą przedmiotu zamówienia.

Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania  zamówienia
Termin realizacji zamówienia: sezon grzewczy 2011/2012

 Informacja o podwykonawcach
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część dostaw podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać            w ofercie zakres tych dostaw.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
	ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
	Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę                 w szczególności na następujące wymagania:
	następujące dokumenty i oświadczenia:
	oferta,
	formularz cenowy
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
następujące dokumenty i oświadczenia:
	oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 1 do SIWZ),
	odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określony w pkt XI.2 ppkt 1,
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 
	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich                   [ PLN ].

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych  warunków
	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy: 
	posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakazują  obowiązek ich posiadania,

posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
	Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający  nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają  warunek  udziału w postępowaniu  dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp.
	Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
	Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.


Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału                   w postępowaniu (warunek konieczny ważności oferty)

	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22            ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.
	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,                         o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od  Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:
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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 lit. b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

	Wykonawca wraz z ofertą składa także: 
Podpisany formularz oferty sporządzony wg wzoru Załącznika nr 3

Podpisany formularz cenowy  Załącznik nr 3a 
	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej) 
	Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, (w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów),

Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Termin związania ofertą
	Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
	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 wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
	Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie
	pisemnej,
	faksem na nr 77 485 22 42
	drogą elektroniczną
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
	Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczna) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
	nazwę i adres Wykonawcy,
	nr telefonu i faksu,
	imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
	znak postępowania, 
	SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania.
	Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo przed upływem terminu  składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej – www.gtbs.eu .
	Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert               i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: 
	 w sprawie procedury Stanisława Zapotoczna tel. 77 485 2242, fax 77 485 2242, email: gtbs_gl@poczta.onet.pl, 
w sprawie przedmiotu zamówienia: Stanisława Zapotoczna i lub Mirosław Pelc  tel. 77 485 2242, fax 77 485 2242

Opis sposobu przygotowania ofert
Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) opisanym:
Adresat: Głubczyckie TBS Sp. z o.o.  ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
OFERTA „DOSTAWA WĘGLA”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
16. 09.2011 r. godz. 11 : 15
Podpisy:
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
	osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.
	w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie  wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za  zgodność z oryginałem przez notariusza.

	Forma dokumentów i oświadczeń:
dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

	w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 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. z 2009r., Nr 226, poz. 1817)– zasoby innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, 
	w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

	Tajemnica przedsiębiorstwa:
jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

	zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

	Informacje pozostałe:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych                          w niniejszej SIWZ,
	Oferta musi być sporządzona:
	w języku polskim,
	w formie pisemnej.

	Zaleca się, aby:
ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

	Zmiana / wycofanie oferty:
	zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
	o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
	pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w pkt XV.1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
	do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.


	Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, pokój nr 18., w terminie do dnia 16.09 2011 roku, do godz. 11: 00
	Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina).
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Pocztowa 8, w świetlicy mieszczącej się na parterze, dnia 16.09.2011 roku, o godz. 11:15
	Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,            a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
	Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
	UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Opis sposobu obliczenia ceny

	Wykonawca przedstawi cenę oferty zgodnie z załączonym Formularzem ofertowym.
	Wykonawca w cenie uwzględnia wszystkie czynniki mające wpływ na cenę, w tym również koszty transportu opału.
	Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty. 
	Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi  W przypadku zmian przepisów podatkowych, stawka VAT będzie dostosowana do obowiązujących przepisów, w dniu fakturowania partii dostawy. 
	Ceny jednostkowe podane przez wykonawcę pozostaną obowiązującymi w okresie ważności umowy i nie będą podlegały waloryzacji i zmianie bez względu na rzeczywisty poziom cen i kosztów,  jaki będzie kształtował się w czasie  trwania umowy.
	Wymaga się, aby wykonawca przed sporządzeniem oferty zdobył wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty, i aby uwzględnił wszelkie koszty związane z realizacją dostaw.  


Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz                 z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
	Cn
Kc = --------- x 100 (max liczba punktów)
	Cob

oznaczenia:
Kc - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.


Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony                    w art. 94 ustawy.
	Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wymagania  dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych                                w art. 148 ust. 1 ustawy. 
	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy                      w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 
	Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK o/Głubczyce Nr 62 1090 2154 0000 0005 6000 7786              z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy DOSTAWA WĘGLA”.
	Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz warunków zmian umowy 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy oraz umieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy.
	Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż określony                 w art. 94 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2, pkt 1 lit. a, art. 94 ust. 2 pkt 3, lit a.
	Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia, w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (art. 23 ustawy) – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,                         a w przypadku wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – umowy spółki.
	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy                       w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy                w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
	Zmiany obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
	Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.
	Inne niż wymienione siły wyższe (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i umową.

	Zmiany umowy mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, w formie pisemnej podpisanej przez obie strony umowy, pod rygorem nieważności, z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
Postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 4 SIWZ.  


Inne informacje
Nie przewiduje się:
	zawarcia umowy ramowej,
	ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
	wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania               o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. Wymaga się aby wnoszone drogą elektroniczną przysługujące środki ochrony prawnej były opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.


Załączniki SIWZ:
	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1

Wzór oferty – zał. Nr 3 
	Formularz cenowy zał. Nr 3a, 
	Istotne postanowienia umowy – zał. Nr 4











Załącznik Nr 1 do SIWZ 

___________________
Pieczęć Wykonawcy


Oświadczenie*  wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych
oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania



Wykonawca/wykonawcy__________________________________________________


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym                       w trybie przetargu nieograniczonego na:

 Dostawę węgla kamiennego 
w sezonie grzewczym 2011/2012
w sortymencie miał węglowy energetyczny
 
oświadczam/my
że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759):
	posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;
dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

oświadczam/my, że
nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie                         art. 24 ust. 1 ustawy.


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 Kodeksu karnego. 




________________ dnia_______________
__________________________ 
Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka /pieczątki/







* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum, posiadający pełnomocnictwo. 
Załącznik nr 3
WZÓR OFERTY




                   _______________________, dnia ___________________
 pieczęć firmowa    
                                                 



Głubczyckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
	Spółka z o.o.  
ul. Pocztowa 8
48-100 Głubczyce
                         



OFERTA

Ofertę Składa
Pełna nazwa firmy:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
NIP: _____________________________
REGON: _________________________

Adres firmy:
Kod: __ - ____ miejscowość: __________________ województwo:___________________
ulica: _____________________________________________________ nr: ____________
Nr kierunkowy: _______ Nr telefonu: ____________ Nr faksu: ______________________
Adres e-mail: _________________________________________________ 
adres strony www.: ____________________________

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż w pkt 2:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „dostawę  w sezonie grzewczym 2011/2012 węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny”,
deklarujemy wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem:

netto _____________________zł, słownie: ________________________________________
___________________________________________________________________________
VAT __  % _____________ zł, słownie: __________________________________________
___________________________________________________________________________
brutto: ___________________ zł, słownie: _______________________________________
___________________________________________________________________________

W oferowanej cenie zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym: 
1). 	Surowiec – miał węglowy energetyczny:

netto__________________________ zł. VAT ____ % tj. ________________________zł.
brutto _________________________zł.
Słownie: ______________________________________________________________________ zł

2). Transport :

netto__________________________ zł. VAT ___ % tj. __________________________zł.
brutto _________________________ zł.
Słownie: _______________________________________________________________________zł

Zamówienie zobowiązujemy  się rozpocząć z dniem podpisania umowy, a zakończyć w terminie do końca sezonu grzewczego 2011/2012.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia                        i przedmiotem zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania  oferty. 

Oświadczamy, że uważamy  się związani niniejszą ofertą na okres 30 dni. 

Oświadczam(my), że przedmiot zamówienia wykonam (my):
siłami własnymi1)
przewidujemy wykonanie zamówienia z pomocą podwykonawców1)
Podwykonawcom zamierzam (my) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w formie: 
_____________________________________________________________________________
Proszę wpisać formę wniesienia zabezpieczenia

	Oferta została złożona na _____stronach. 
	Do oferty dołączono następujące dokumenty: (wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów):


















________________________ dnia _______________ r.





 ______________________________
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ pieczątki
				
_______________________________
	niepotrzebne skreślić
















Załącznik 3a

FORMULARZ   CENOWY 
I. Surowiec

Ilość miału wg specyfik.  x cena miału:      	167Mg   x _______zł/Mg =  _____________zł


   WARTOŚĆ SUROWCA   				   _________________________zł

   PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT ____%	   _________________________zł

   RAZEM poz. I           					   _________________________zł


II. Transport 

Ilość miału wg specyfik.  x  cena transportu 1 Mg:       167Mg x_____zł/Mg = __________zł

WARTOŚĆ TRANSPORTU					____________________zł

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT ___%			____________________zł

RAZEM poz. II             						____________________zł


OGÓŁEM   WARTOŚĆ ( I  +  II )   				____________________zł

Słownie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
wyliczenia wartości należy przenieść do formularza oferty.





________________________
miejscowość, data
__________________________________
								Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ pieczątki




UWAGA:  Formularz cenowy należy wypełnić trwałą czcionką 

Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 4
UMOWA  Nr GTBS-I/__/2011/__      

       W dniu  ......................... roku pomiędzy Głubczyckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  ul. Pocztowa 8,  48-100 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod                             nr 0000012692, posiadające NIP 748-13-83-997 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4 945 500,00zł reprezentowane przez:

Stanisław Ciapa			- Prezes Zarządu
Brygida Lenartowicz			- Główna Księgowa

a
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________, NIP __________________, REGON ______________, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w __________ numer _____________, zwanym                       w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1.
2.
została zawarta umowa następującej treści: 


§ 1
Przedmiot umowy i termin wykonania zamówienia
1	Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym znak Nr GTBS-I/1/2011,  zleca,  a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę transportem dostawcy węgla kamiennego                  w sortymencie miał węglowy energetyczny MII o parametrach:
	wartość opałowa –  nie niższa niż 26MJ/kg
zawartość siarki – do 0,8%

zawartość popiołu – max. 12%  

2	Miejsce dostaw: kotłownia położona przy ul. Sudeckiej 20 w Głubczycach.
3	Wielkość sezonowej dostawy będzie regulowana w zależności od warunków  atmosferycznych.

§ 2
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1	Wynagrodzenie wstępne brutto (cena netto z doliczonym podatkiem od towarów i usług VAT) za  wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy wyniesie: _________________zł, słownie: _____________________.
2	Wynagrodzenie powyższe zostało obliczone na podstawie stawek jednostkowych oferowanych                             w formularzu cenowym stanowiącym  załącznik Nr 1 do umowy.
3	Dostawa opału do kotłowni położonej w Głubczycach przy ul. Sudeckiej 20 nastąpi transportem Dostawcy. Koszty transportu wliczone są  do wynagrodzenia określonego w § 2 umowy. 
4	Zamawiający nie dopuszcza zmiany stawek jednostkowych w okresie trwania umowy.

§ 3
1	Płatność za zrealizowaną partię dostawy opału nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu należycie wystawionej faktury  przy uwzględnieniu stawek jednostkowych oferowanych w ofercie oraz ilości dostarczonego jednorazowo opału, w terminie 21 dni przelewem na konto Wykonawcy.
2	Zamawiający zastrzega sobie badanie próbek opału z dowolnie wybranych dostaw. W przypadku stwierdzenia parametrów opału niekorzystnych dla Zamawiającego, Zamawiający kosztami badań obciąży Wykonawcę i zastosuje kary zgodnie z §  7, ust. 3 umowy.
3	W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający do każdej dostawy będzie żądał świadectwa jakości lub innego wiarygodnego dokumentu (zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości) potwierdzającego, że dostarczony opał odpowiada przedmiotowi zamówienia. 

§ 4
1	W przypadku zmniejszenia ilości dostaw przez Zamawiającego, ulegnie zmianie wynagrodzenie                         o którym mowa w § 2 ust. 1 i będzie obliczane jako iloczyn ilości dostarczonego opału i ceny jednostkowej dostarczonego opału.
2	Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości dostarczonego opału i z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń.

§ 5
Termin wykonania zamówienia
Umowa zostaje zawarta na sezon grzewczy 2011/2012.
	Ustala  się  następujące  terminy  dostaw: średniokwartalną ilość dostaw określa załącznik umowy.
	Zamawiający zastrzega, że wielkości i terminy dostaw miesięcznych będą regulowane, aby zapewnić płynność dostaw. 
	Terminy i wielkości  każdorazowej dostawy będą ustalane przez  uprawnionego pracownika Zamawiającego,  telefonicznie  lub pisemnie z  wyprzedzeniem ustalonym z Wykonawcą. 
	Ustala się, że wielkość jednorazowej dostawy nie przekroczy 8 ton.

§ 6                                                            
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1	Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w dniu ____                             (najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej zawarciem) sumę stanowiącą wartość 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę _________zł w formie: _________________________
2	Zabezpieczenie gwarantujące wykonanie dostaw zgodnie z postanowieniami umowy wniesione w pieniądzu, zostanie Wykonawcy zwrócone w terminie 30 dni licząc od daty ostatniej dostawy i uznania przez zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane należycie.
3	Zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu dokonywać się będzie wraz z należnymi za okres odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

§ 7
Kary umowne
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych                 w formie kar umownych obciążających Wykonawcę w następujących przypadkach i wysokości:
1	za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego brutto za przedmiot umowy,
2	za nieterminowe dostawy w wysokości  1,0 %  wynagrodzenia  ofertowego brutto za każdy dzień zwłoki,
3	za każdą dostawę surowca o parametrach niezgodnych z podanymi w § 1 ust. 1 umowy, w wysokości                  3,0 % wartości ofertowej brutto zamówienia. 

  § 8
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy, gdy:
1	wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2	Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy. 

Podwykonawstwo
 § 10
Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części dostaw podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
	Do zawarcia przez wykonawcę umowy o realizacje dostaw z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy                 z podwykonawcą lub jej projektu, wraz ze wskazaniem części dotyczącej dostaw określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.
Wykonawca wraz z umową z podwykonawcą składa wniosek do Zamawiającego  o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien  w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z zapłatą oraz gwarancją jakości opału.
Zamawiający w terminie przewidzianym w art. 6471 § 2 kc od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji dostaw podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy                          z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z  podwykonawcą. 
Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci  się  z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie               i odbiór fakturowanych dostaw, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.
Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.
Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
Wykonanie dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości realizowanych dostaw, na dowód czego do każdej dostawy dołączy świadectwo jakości lub inny wiarygodny dokument (zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości) potwierdzający, że dostarczony opał odpowiada przedmiotowi zamówienia. 
Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo ważenia dostarczonego opału.

§ 12
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy                       w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
	Zmiany obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
	Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.
	Inne niż wymienione siły wyższe (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i umową.


§ 13
Postanowienia końcowe
Strony uzgadniają, że dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory rozstrzygnięte zostały na drodze polubownej.
	W przypadku nie rozstrzygnięcia polubownego, sprawę sporną będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 


§ 14
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 15
Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  formy pisemnej  pod  rygorem  nieważności. 


§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron .



       Zamawiający		      					Wykonawca
---------------------------                        	            	                                ---------------------------------




integralne składniki umowy:
1	Oferta Wykonawcy
2	formularz cenowy 
3	średniokwartalna ilość dostaw
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Orientacyjne ilości kwartalnych dostaw 


Kotłownia
IV kwartał ‘11
I kwartał ‘12
II kwartał ‘12
Sudecka 20
60 Mg
80 Mg
20 Mg




















