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WARUNKI ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

 
dostawy węgla kamiennego do Magazynu Juma Spółka z o.o. w Makowie 

Mazowieckim ulica Kopernika 12 
 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na 
dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez JUMA Sp. z o.o. w 
Makowie Mazowieckim, zatwierdzonego uchwałą Zarządu JUMA Nr.2/2012  i nie podlega 
przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - art. 138 a ust. l w związku z art. 132 ust. l pkt 3. 

1. Zamawiający: 
JUMA Spółka z o.o.  
06-200 Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 6 
Tel/fax 029 7170476,  
NIP 757-142-95-04, REGON 140581920, wpisane do rejestru prowadzonego w Sądzie 
Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000264546. 

2. Przedmiot Zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego GROSZEK I w ilości 2000 ton 

 o następujących parametrach określonych w stanie roboczym: 
a. minimalna wartość opałowa –  Groszek I-27,0  [MJ/kg],  

b. maksymalna zawartość popiołu –  10,0  [%]    

c. maksymalna zawartość siarki –  0,6 [%]   

Węgiel kamienny powinien spełniać następujące warunki: 

(1) sortyment  , GROSZEK I (wg PN-68/G-97001) 
(2) typ 31.2 (wg PN-82/G-97002) 
(3) wolny od zanieczyszczeń, domieszek mułu, kamieni i metali 
(4) Inne wymagane parametry węgla: 
 maksymalna zawartość wilgoci  15,0 % 
 minimalna temp. mięknięcia popiołu 1150 oC 
 granulacja ziarna                                        8-31,5 mm 
 spiekalność RI     do 20 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
3. Wymagany termin realizacji zamówienia  

Zamówienie należy zrealizować: 
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 rozpoczęcie dostaw – 15 wrzesień 2012r. 
 zakończenie dostaw – 30 kwiecień 2013r. 

Szczegółowe warunki dostaw przedstawiono w załączniku Nr 3 - wzór umowy. 

4. Warunki, jakie muszą spełniać WYKONAWCY. 
O zamówienie mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy spełniają następujące warunki: 
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania czynności, związanych z realizacją 

zamówienia, a w szczególności uprawnienia do prowadzenia działalności oznaczonej wg. 
PKD symbolem 5151 Z, 

b) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

c) nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego, 
d) zrealizowali w ostatnich 3 latach minimum 3 dostawy, o podobnym charakterze i wartości 

porównywalnej z wartością zamówienia 
e) akceptują wymagania przewidziane w niniejszych warunkach. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeniesienia przez WYKONAWCĘ 
wierzytelności z tytułu dostaw węgla na osoby trzecie. 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od WYKONAWCÓW zostanie dokonana wg 
formuły „spełnia - nie spełnia ". 

5. Sposób przygotowania oferty. 
a) WYKONAWCA ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje 
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez WYKONAWCĘ. 

b) WYKONAWCA przedstawia ofertę zgodnie z wymogami wskazanymi na formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr l do niniejszych Warunków Zamówienia. 

c) WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
d) Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazane napisanie oferty na 

maszynie lub komputerze) oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
WYKONAWCY. 

e) Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty sporządzone w innym języku aniżeli polski, 
muszą zostać do nich dołączone tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

f) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, parafowane i 
ułożone we właściwej kolejności, wg załączonego spisu zawartości oraz powinny być 
spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozkompletowanie oferty. 

g) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 

h) Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.  
i) Koperta powinna być zaadresowana do ZAMAWIAJĄCEGO: 

JUMA Spółka z o.o. 
06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6 
i oznakowana następująco: „Dostawa węgla kamiennego" nie otwierać przed 
18.05.2012r. oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem WYKONAWCY.  

j) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert ZAMAWIAJĄCY 
nie bierze odpowiedzialności za ich przedterminowe otwarcie. 

6. Wymagania. 
a) Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do 

Warunków Zamówienia. 
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b) Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, w zakresie obowiązków WYKONAWCY, zgodnie z Warunkami 
Zamówienia i wzorem umowy. 

c) Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji w całym okresie obowiązywania 
umowy. 

d) Termin płatności faktury wyniesie 30 dni od daty dostarczenia całej partii węgla danego 
dnia. . 

e) Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ będą prowadzone w PLN. 

f) W toku oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY pisemnych 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

7. Wymagane dokumenty, potwierdzenia i referencje. 
1) wypełniony formularz ofertowy (na załączonym druku-załącznik nr l) podpisany przez 

osoby uprawnione do reprezentowania WYKONAWCY. 
2) oświadczenie WYKONAWCY, że spełnia wszystkie warunki określone w punkcie 4 

niniejszych warunków (na załączonym druku - załącznik nr 2), 
3) aktualny (wydany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 

odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w 
zakresie objętym zamówieniem, 

4) informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
WYKONAWCY w wysokości równej co najmniej wartości zamówienia, wystawionej nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

5) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, 

6) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 
7) dowód wpłacenia (wniesienia) wadium, 

8) wypełniony formularz deklaracji o pochodzeniu węgla (na załączonym druku - załącznik 
nr 5). Do deklaracji należy dołączyć atesty kopalni potwierdzające deklarowane parametry 
węgla, 

9) oświadczenie, że WYKONAWCA zobowiązuje się do podpisania umowy stanowiącej zał. 
Nr 3 niniejszych warunków (na formularzu ofertowym - załącznik nr 2), 

10) wykaz zrealizowanych przez oferenta, w ostatnich 3 latach, minimum 3 dostaw węgla (na 
załączonym druku - zał Nr 6) o porównywalnej wielkości z podaniem: 

- odbiorcy, 
- rodzaju i ilości węgla, 
- daty (okresu), miejsca i sposobu dostawy, 
- pochodzenia towaru, 
- wartości dostawy. 

Wartość netto jednego zamówienia nie może być mniejsza niż 600 000 PLN 
Do wykazu należy załączyć referencje od podanych w wykazie odbiorców stwierdzające 
należyte wykonanie zamówienia. 

11) harmonogram dostaw (na załączonym druku - załącznik nr 4). 
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12) Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
ZUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenia społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienia, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności. 

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginałów albo 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego(ych) 
przedstawiciela(i) WYKONAWCY. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku 
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę, której upoważnienie 
do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) WYKONAWCY, 
należy do oferty dołączyć udzielone pełnomocnictwo. 
Brak, któregokolwiek dokumentu spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z postępowania. 
Wykonawca, którego oferta nie spełnia wyżej wskazanych wymogów lub który w 
przypadków braków lub błędów w ofercie nie uzupełnił lub nie usunął błędów w treści 
oferty w terminie 3 dni, od wezwaniu przez Zamawiającego, podlega wykluczeniu. 
Wykluczeniu podlega także Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat nie 
wywiązał się z zawartej z JUMA sp. z o.o. umowy na sprzedaż lub dostawę węgla lub też 
wypowiedział taka umowę przed końcem jej obowiązywania. 

8. Sposób obliczania ceny oferty. 
1. Należy podawać jednostkowe ceny, za 1 tonę netto, brutto oraz kwotowo podatek VAT, w 

złotych polskich dla  sortymentu  GROSZEK I, oraz cenę łączną całego zamówienia netto, 
brutto oraz kwotowo podatek VAT, w złotych polskich. 

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, w zakresie obowiązków WYKONAWCY, w tym także: 

- koszty transportu loco MAGAZYN JUMA Sp. z o. o. 06-200 Maków Mazowiecki, ul. 
Kopernika 12 przy dostawach samochodowych loco plac składowy opału, 
- koszty ubezpieczenia, 
-.opłaty celne, 
- opłaty za korzystanie z dróg, 
- koszty niezbędnych badań wykonywanych u Dostawcy, 
- koszty dodatkowego ważenia zgodnie z Umową, 
- koszty dwukrotnego badania jakości dostarczonego węgla przez uprawnione do tego 
celu laboratorium 
 

9. Tryb udzielania wyjaśnień. 

a) WYKONAWCA może zwracać się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie, kierując swoje 
zapytania na piśmie. ZAMAWIAJĄCY udzieli niezwłocznie wyjaśnień chyba, że prośba o 
wyjaśnienie wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia 
ofert. 

b) Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez 
wskazania źródła zapytania. 

c) Osobami uprawnionymi przez ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktowania się z oferentami są: 
Cezary Łodygowski   tel. 029  7170476 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert 
ZAMAWIAJĄCY może zmodyfikować treść dokumentów składających się na 
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specyfikację zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie ZAMAWIAJĄCY powiadomi 
niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania i będzie ona dla nich wiążąca. Jeżeli 
zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert, 
ZAMAWIAJĄCY przedłuży termin składnia ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i 
zobowiązania oferenta i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą 
podlegały nowemu terminowi. 

10. Termin i miejsce składania ofert. 
a) Ofertę należy złożyć do dnia  18.05.2012 r. godz. 1000 w sekretariacie siedziby 

Zamawiającego w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6. 
b) W przypadku składania oferty drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za 

termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

c) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone WYKONAWCOM bez ich otwierania. 

11. Termin związania ofertą. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert tj. do dnia  
17.06.2012 r. 

12. Otwarcie ofert. 
Otwarcie ofert będzie miało miejsce dnia  18.05.2012 r. o godz. 1005-w siedzibie  

Zamawiającego: JUMA  Spółka z o.o.  
06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, w biurze. 
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, ZAMAWIAJĄCY prześle 
wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 
 

13. Wadium. 
1. Składana oferta musi być zabezpieczona w wadium w wysokości: 

10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

(1) pieniądzu, 
(2) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
(3) poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto zamawiającego: 
PEKAO S.A. oddział w Makowie Mazowieckim  Nr konta 61 1240 5325 1111 0000 
5053 2144 z adnotacją: 
„Wadium w sprawie przetargu na dostawę węgla kamiennego" 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto ZAMAWIAJĄCEGO przed 
terminem otwarcia ofert. 

5. Wadium w formach innych niż w pieniądzu (oryginały dokumentów) należy złożyć w 
biurze JUMA Sp. z o.o. 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, przed terminem 
złożenia ofert, a do oferty dołączyć kserokopie tych dokumentów. 

Brak złożenia wadium przed terminem otwarcia ofert spowoduje wykluczenie 
wykonawcy z postępowania. 
6. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: 

a) upłynął termin związania ofertą, 
b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
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c) zamawiający unieważnił postępowanie, 
7. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zwróci wadium na pisemny wniosek WYKONAWCY: 

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert, 
b) który został wykluczony z postępowania, 
c) którego oferta została odrzucona. 

8. Wadium wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zwraca Wykonawcom, 
których oferta nie została wybrana. 

9. WYKONAWCA, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz 
ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku, gdy: 
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy WYKONAWCY. 

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. ZAMAWIAJĄCY żądać będzie od WYKONAWCY, którego oferta zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
wartości 2 % ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu na konto Zamawiającego z adnotacją „Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w sprawie – dostawa węgla kamiennego” 
b) poręczeniach lub gwarancjach bankowych 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wybrany WYKONAWCA zobowiązuje się 

wnieść przed podpisaniem umowy. 
Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia określone zostaną w umowie. 

 

15. Wnoszenie zmiany do złożonych ofert, wycofanie złożonej oferty. 
1. WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonych ofert pod warunkiem, że ZAMAWIAJĄCY otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem końcowym składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań 
jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio 
oznakowanych i dodatkowo z dopiskiem „Zmiana". 

3. WYKONAWCA ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak 
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofanie". 

4. Koperty oznaczone napisem „Wycofane" będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania WYKONAWCY oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 

5. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
WYKONAWCY, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty pierwotnej. 



 7 

16. Kryteria wyboru oferty 

Cena brutto łączna całego zamówienia – 100% 

ZAMAWIAJĄCY udzieli zamówienia temu WYKONAWCY, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych Warunkach Zamówienia oraz posiada 
najniższą cenę. 

17. Unieważnienie postępowania. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, jeżeli:  
1) nie złożono co najmniej jednej oferty nie podlegających odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą JUMA może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, 

3) zostały złożone co najmniej dwukrotnie oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia. 

W szczególnych przypadkach ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
postępowania bez obowiązku podawania przyczyny. 

18. Tryb ogłoszenia wyników przetargu 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. 
Niezależnie od publicznego ogłoszenia o wyniku postępowania WYKONAWCY zostaną także 
powiadomieni za pomocą faksu, a wybrany WYKONAWCA zostanie poinformowany 
pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 

19. Środki ochrony prawnej. 
a. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może wnieść 

pisemną skargę do Zarządu ZAMAWIAJĄCEGO. 

b. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez ZAMAWIAJĄCEGO w 
toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności, 
można wnieść skargę do ZAMAWIAJĄCEGO.  

c. Skarga wskazująca na oprotestowaną czynność lub zaniechanie ZAMAWIAJĄCEGO, 
zawierająca żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia skargi 
(okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 3 dni od dnia, w którym 
powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej 
wniesienia, a w przypadku skargi dotyczącej treści ogłoszenia lub postanowień Warunków 
Zamówienia w terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia lub zamieszczenia 
Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

d. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość wnoszenia przez WYKONAWCĘ protestu w 
formie pisemnej lub faksem na nr faksu ZAMAWIAJĄCEGO podany w pkt. 1 niniejszych 
Warunkach Zamówienia. 
Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do ZAMAWIAJĄCEGO w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 
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e. Pozostałe informacje dotyczące Protestu znajdują się w  §35, §36,  §37 „Regulaminu 
udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności 
sektorowej przez JUMA Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim”. 

f. Protest rozpatrywany jest przez Zarząd niezwłocznie. 

Inne środki prawne WYKONAWCOM nie przysługują, a to z tej racji, że dostawa węgla 
kamiennego nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj DzU. Nr 19 poz. 177 ze zmianami)- art. 132 ust. l pkt 3 w związku z art. 138a 
ust. l. 
 
 
 
Załączniki: 
 
1) Formularz ofertowy  - Zał. Nr l 
2) Oświadczenie - Zał. Nr 2 
3) Wzór umowy - Zał. Nr 3 
4) Harmonogram dostaw - Zał. Nr 4 
5) Deklaracja pochodzenia węgla - Zał. Nr 5 
6) Wykaz zrealizowanych dostaw - Zał. Nr 6 

 


