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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.1 Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

1. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem postępowań przetargowych
przeprowadzanych w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach ”,
1.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SPP, z wyłączeniem
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana
może nastąpić w każdym momencie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia
takiej zmiany, informacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od
Zamawiającego SPP i będzie dla nich wiążąca.
1.3. Użyte w SPP terminy mają następujące znaczenie:
1.3.1. „Zamawiający” – Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. ul.
0000016872, NIP 631-010-20-11

Mechaników 9, 44-109 Gliwice, KRS

1.3.2. „Postępowanie” – postępowanie przetargowe prowadzone przez Zakłady Mechaniczne „BUMARŁABĘDY” S.A.
1.3.3. „SPP” – niniejsza Specyfikacja Przedmiotu Przetargu.
1.3.4. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć przedmiot przetargu który został w sposób szczegółowy
opisany w punkcie 2 SPP.
1.3.5. ”Oferent” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
biorąca udział w procedurze przetargowej.
1.3.6. „Asortyment” – Towary lub usługi, które są przedmiotem niniejszego przetargu.
1.3.7. „Dostawca” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która została wybrana w procedurze przetargowej.

2. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU
2.1. Przedmiotem przetargu są dostawy miału węglowego do Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY”
S.A.,
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu zawiera Załącznik nr 1.
2.3. Zgłoszone zapotrzebowanie na miał węglowy jest jedynie szacunkiem, a rzeczywista ilość zamawianego
asortymentu może ulec zmianie. Poszczególne dostawy będą realizowane na podstawie oddzielnych
zamówień.

3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY
3.1. Termin realizacji:
3.1.1. Rozpoczęcie dostaw : 1 października 2017r.
3.1.2. Planowane zakończenie: 31 sierpnia 2018r.
3.2. Miejscem wykonania Zamówienia są wskazane w Załączniku nr 1 dwa place węglowe Zakładów
Mechanicznych „BUMAR ŁABĘDY ” S.A. w Gliwicach: ul. Mechaników 9 oraz ul. Toszecka 164 – „Las Łabędzki”
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
4.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i kadrowym
niezbędnym do wykonania zamówienia.
4.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie
zamówienia oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności
objętej zamówieniem na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
4.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie warunków
określonych w „Regulaminie postępowań przetargowych w Zakładach Mechanicznych „BUMARŁABĘDY” S.A. w Gliwicach”
4.2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie dokumentów wskazanych w punkcie 5 SPP.
4.3. Warunki płatności:
4.3.1. Oferent akceptuje termin płatności, którego okres będzie wynosił minimalnie 60 dni. Termin 60 dni liczy
się od dnia wystawionej faktury.
4.3.2. Oferent będzie wystawiał fakturę za każdą zrealizowaną dostawę zgodnie z zamówieniem cząstkowym.

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W
PUNKCIE 4.1
5.1. Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów:


Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, w okresie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.



Poświadczenie iż Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum
1 000 000 PLN.



Bilans oraz rachunek zysków i strat ostatnio sporządzone lub ostatnie sprawozdanie GUS-F01, a
w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzenia bilansu, informacje określające
obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za ostatni bieżący okres oraz ostatni rok obrotowy.



Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych miału węglowego MIIA w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu wraz z podaniem ich ilości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie , przy
czym dowodami , o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (załącznik nr 7 do SPP).



Wykaz samochodów dostępnych Oferentowi w celu wykonania zamówienia dostawy miału wraz
z informacją o podstawie dysponowania ( załącznik nr 8 do SPP)



Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
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Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
składania ofert; w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; w przypadku zarejestrowania w Krajowym
Rejestrze Sądowym, Zamawiający dopuszcza przedstawienie odpowiedniego rejestru KRS w
formie pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Oświadczenie w przedmiocie istnienia przesłanek określonych w art. 230 Ksh w stosunku do
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ;

5.2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią SPP oraz o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu – należy wydrukować, wypełnić, podpisać.
5.3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
6.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo,
„Korespondencja”) Oferenci przekazują osobiście lub drogą pocztową na adresy wskazane w punkcie 13.2
SPP.
6.2. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem
terminu (określonym w pkt. 13.1 SPP).

7. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
7.1. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem wszelkie pytania należy kierować do :
jzalecki@bumar.gliwice.pl
zniedbala@bumar.gliwice.pl

8. WADIUM
1. Ustala się wadium w wysokości: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięt tysięcy złotych)
2. Oferent wnosi wadium : przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy O/Gliwice 94 8457 0008 2008 0064 2545 0001
z podaniem
w tytule przelewu: : “Wadium przetarg KP/12/317/2017: dostawy miału węglowego sezon
2017/2018 ”
3. Wadium winno wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 18 września 2017r. Za dzień
wniesienia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Brak złożenia wadium w określonym terminie spowoduje wykluczenie Oferenta
z postępowania.
5. Wadium wniesione na rachunek bankowy przez Oferenta, którego oferta została wybrana, na
jego wniosek zaliczone zostanie przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
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6. Zamawiający niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 7 dni zwróci wadium Oferentom,
jeżeli:
- Upłynął termin związania z ofertą;
- Zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
- Zamawiający unieważnił postępowanie.
7. Zamawiający zwraca wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane niezwłocznie po
zatwierdzeniu wyników przetargu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni po zatwierdzeniu
wyników.
8. Zamawiający zwraca wadium w wysokości nominalnej.
9. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku,
gdy:
- Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- Zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta.

9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
3. Formy wnoszenia zabezpieczenia:

- przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy O/Gliwice 94 8457 0008 2008 0064 2545 0001
poręczeniach bankowych;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych.
Nie dopuszcza się wpłaty gotówką w kasie Zamawiającego.
-

4. Zabezpieczenie musi zostać wniesione w terminie najpóźniej 7 dni po podpisaniu umowy.
- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
- Zabezpieczenie w wysokości 100% kwoty zostanie zwrócone Oferentowi w ciągu 14 dni od
daty wykonania umowy i uznania jej za należycie wykonanej.
5. Zabezpieczenie złożone w innej formie niż w pieniądzu musi gwarantować Zamawiającemu
prawo uzyskania na jego podstawie pokrycia roszczeń do zaspokojenia, których zostało
przewidziane tj. odpowiednio z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty z tytułu niewykonania bądź
nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę następuje jego bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Oferenci będą związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 13.1 SPP.

11. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA
11.1. Procedura przebiegu Postępowania znajduje się w Załączniku nr 4.
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12. USTALENIA DODATKOWE
12.1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SPP i przygotować ofertę
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
12.2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.3. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
12.4. W każdym momencie prowadzenia Postępowania Zamawiający może zrezygnować z któregokolwiek
etapu Postępowania, zmodyfikować ich kolejność lub wprowadzić nowe etapy.
12.5. Materiały ofertowe, nadesłane lub złożone w ramach przedmiotu zamówienia do Zamawiającego nie
będą udostępniane osobom trzecim.
12.6. Jakiekolwiek zapisy zawarte w SPP nie mogą być przyczynkiem do powstania jakiegokolwiek stosunku
umownego czy też jakiegokolwiek innego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Zamawiającym, a
Oferentem.
12.7. Oferent wybrany w Postępowaniu określonym w pkt. 11 niniejszego SPP zobowiązany jest do zawarcia
umowy w terminie 14 dni od zakończenia Postępowania na warunkach wynegocjowanych w trakcie
Postępowania opisanego w pkt. 11 SPP.
12.8. Jakiekolwiek oświadczenie wprowadzające w błąd umieszczone w ofercie może być podstawą do
wykluczenia Oferenta z uczestnictwa w Postępowaniu. Oferent jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego
za szkody wyrządzone w związku z zawartymi w ofercie błędami.
12.9. Po otrzymaniu oferty Zamawiający może zażądać od Oferenta dostarczenia dodatkowych, pisemnych
wyjaśnień odnośnie treści złożonej oferty oraz przedstawienia stosownych dokumentów. Wyjaśnienia czy
dokumenty powinny zostać przesłane niezwłocznie po wezwaniu Zamawiającego.
12.10. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z wymaganiami, posiadającego wady
fizyczne lub prawne stosowana będzie procedura postępowania reklamacyjnego zgodna z wytycznymi
zawartymi w Załączniku nr 5.
12.11. Prowadzący Postępowanie zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zamknięcia Postępowania, w tym
także podczas /negocjacji a także po ich zakończeniu, oraz prawo odwołania lub unieważnienia
Postępowania w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek
skutków prawnych i finansowych.

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
13.1. Termin składania ofert upływa 18 września o godz.: 14:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego na wskazany poniżej adres
13.2. Oferty należy składać w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w
sekretariacie komisji przetargowej: Budynek Usług Technicznych, II piętro, pokój 216, tel: (32) 734 50 06
lub przesłać pocztą na adres: ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice ( z dopiskiem
przy adresie: „ Nie otwierać : Przetarg . KP/12/317/2017 – dostawy miału węglowego sezon
2017/2018r.” z wyprzedzeniem gwarantującym doręczenie oferty w wyżej wymienionym terminie.
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14. OPIS SPOSOBU OCENY I WYBÓRU OFERT
14.1. Opis sposobu i oceny ofert znajduje się w Załączniku nr 6.

15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
15.1. Z dwoma Oferentami, których oferty zostaną uznane przez Zamawiającego za najkorzystniejsze
wyłonione w wyniku przeprowadzonego przetargu, będą mogły zostać podpisane umowy, której
projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SPP.
15.2. Umowy zostaną zawarte w możliwie najszybszym terminie (do 14 dni) po przekazaniu
zawiadomienia o wyborze, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie
doręczone wybranym Oferentom.
15.3 Jeżeli Oferent , którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą
liczbę punktów, chyba że upłynął termin związania ofertą.
15.4 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
następujących przypadkach:
- Zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
- Wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawierania umowy.
- Wystąpienia sytuacji niezależnych od strony umowy i działania siły wyższej.

16. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu przetargu.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią SPP oraz o spełnieniu warunków udziału w
Postępowaniu.
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 4 – Przebieg Postępowania.
Załącznik nr 5 – Procedura reklamacyjna.
Załącznik nr 6 – Opis sposobu oceny i wyboru ofert.
Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw miału węglowego.
Załącznik nr 8 – Wykaz samochodów
Załącznik nr 9 – wzór umowy.
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