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PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 

                                                                                                   Biała Podlaska  2019.02.15. 
 

Nr sprawy 6/OoZ/U/2019 

 
OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej 
Podlaskiej ul. Pokoju 26  ogłasza przetarg  na   sukcesywne dostawy piasku zasypowego, 
ziemi urodzajnej oraz sukcesywny wywóz ziemi i gruzu z terenu miasta Biała Podlaska. 

 
1.Zakres  zamówienia:  
1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne w miarę bieżących potrzeb 
dostawy: 
- piasku zasypowego o granulacji od 0 do 2 mm. bez zanieczyszczeń typu glina, 
kamienie itp. 
-ziemi urodzajnej humusu 
1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny w miarę bieżących potrzeb 
wywóz  ziemi z wykopów i gruzu. 

Zakres zamówienia obejmuje dostawy  piasku i humusu własnym 
transportem Wykonawcy w miejsca wskazane przez Zamawiającego oraz wywóz 
ziemi i gruzu z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Biała 
Podlaska. Każdorazowo transport piasku i humusu samochodami 
samowyładowczymi Wykonawcy wykonywany będzie na koszt Wykonawcy 
wkalkulowany w oferowaną cenę jednostkowa. Załadunek ziemi i gruzu zapewnia 
Zamawiający. 

Szacunkowa ilość  zamówień w roku 2019 wyniesie: 
Piasek 800ton 
Ziemia urodzajna 100ton 
Wywóz ziemi i gruzu 500 ton. 

 
Wykonawca składający ofertę musi spełniać warunki udziału w postępowaniu tj. posiadać 
koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego.    
 

2.Termin wykonania zamówienia (obowiązywania umowy): 
36 miesięcy  od dnia podpisania umowy. 
 
3.Oferta. 
1. Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej  w sekretariacie PEC Biała Podlaska ul. Pokoju 
26 do dnia 8 marca  2019 roku do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej „oferta – 
dostawa piasku”. 
2. Oferta powinna zawierać:  
-dane oferenta niezbędne do zawarcia umowy np. kopia  KRS lub kopia decyzji o wpisie do  
ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument, 



- wypełniony formularz ofertowy, 
- koncesję na wydobycie kruszyw naturalnych. 
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
Upoważnienie osoby podpisującej ofertę musi bezpośrednio wynikać z dołączonych do 
oferty dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy. 
 
 Otwarcie ofert  nastąpi dnia 08.03.2019 roku o godz. 12:10. 
 
5.Kryteria wyboru ofert najkorzystniejszej 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
 Cena oferty brutto - waga  100%. 
Do wyboru oferty najkorzystniejszej brane będą pod uwagę szacunkowe ilości podane w 
opisie przedmiotu zamówienia. 
 
6.Pozostałe informacje  
1. W sprawie zamówienia, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575 120 693.  
2.Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi  
Wykonawców o wynikach przetargu zamieszczając informację o wyborze 
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.pecbp.pl. 
3.Zamawiający zawiera umowę niezwłoczne po wyborze najkorzystniejszej oferty.  
4.Umowa zostanie zawarta  zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, 

z  uwzględnieniem ceny wybranej oferty. 

5. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, wg wzoru do ogłoszenia. 
6.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty bez względu na 
wynik postępowania. 
7. Wykonawcom,  których interes  w uzyskaniu zamówienia doznał  uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu zamówień, przysługuje protest  
przewidziany w § 54 Regulaminu. 
 
          Przedsiębiorstwo  
              Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
 
         PREZES ZARZĄDU 
         Franciszek Afaltowski 

                         ……………………………… 
             Zatwierdzam 
Załączniki: 
Formularz ofertowy  
Wzór umowy 

 
 
 
 
 



 
UMOWA NR    /NI/2019 

Zawarta w Białej Podlaskiej w dniu                        2019 r. pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej 

ul. Pokoju 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy  Lublin –wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Rejestr przedsiębiorców  numer KRS 0000086154. 

Kapitał Spółki 14 117 500,00zł. Numer identyfikacyjny NIP 537-00-01-649. 

reprezentowanym przez: 

Franciszka Afaltowskiego - Prezesa Zarządu 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,  

a 

reprezentowana przez: 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą. 

 

została zawarta umowa następującej treści:  

§ 1 
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu przetargu w którym w odpowiedzi na ogłoszenie  

o zamówieniu, oferty mogli składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie z  częścią I ust. IV  

„Regulaminu wewnętrznego zamówień niepodlegających ustawie Pzp  w PEC  Sp. z o.o. Biała Podlaska”. 

§ 2 
1.Przedmiotem umowy są: 

a) sukcesywne dostawy piasku zasypowego oraz  ziemi urodzajnej  wraz z transportem i rozładunkiem w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Biała Podlaska samochodami 

samowyładowczymi   Wykonawcy. 

b)  Sukcesywny wywóz ziemi i gruzu z miejsc wskazanych przez Zmawiającego  na terenie miasta Biała 

Podlaska transportem Wykonawcy. 
§ 3 

1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 36 miesięcy od dnia jej podpisania. 

2. Realizacja przedmiotu umowy w ilościach określonych na podstawie zamówień częściowych 

przesłanych Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy. Termin realizacji poszczególnego 

zamówienia do 3 dni roboczych od w daty przesłania zamówienia drogą e-mailową do Wykonawcy.  

 § 4 

1. Strony ustalają, iż  wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 2, 

obliczane będzie na podstawie cen jednostkowych podanych w  ofercie Wykonawcy z dnia                   

……………… oraz  na podstawie częściowych zamówień, o których mowa w § 3 ust.2. 

2. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy cena jednostkowa za przedmiot 

zamówienia określona w ofercie nie może ulec zmianie. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza się zmianę 

wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT.  

§ 5 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nastąpi na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę raz w miesiącu. Podstawą wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT za realizację przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez Zamawiającego 

dokumentów dostawy lub  protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag i zastrzeżeń.  

2. Należność przysługująca Wykonawcy oparta na prawidłowo wystawionej fakturze VAT zostanie 

przelana na konto wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez 

Zamawiającego.  

3. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada następujący numer 

identyfikacyjny NIP: 537-00-01-649.  



4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada następujący numer 

identyfikacyjny NIP                             .  

§ 6 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony mogą naliczyć kary umowne w 

następujących wypadkach i wysokościach:  

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 5 000,00zł brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub od umowy odstąpi Wykonawca z innej przyczyny niż leżącej po stronie Zamawiającego.  

b) w wysokości 100,00zł  brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy w stosunku do 

terminu określonego w §3 ust. 2;  

1.2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 000,00 zł.  brutto, gdy  Wykonawca  

odstąpi od  umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub od umowy odstąpi Zamawiający z 

innej przyczyny niż leżącej po stronie Wykonawcy.  

2. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

3. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na 

zasadach ogólnych.  

§ 7 
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą, dokonywania 

zamówień  jest Zbigniew Sawicki tel.  664 116 325   e-mail z.sawicki@pecbp.pl  

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy jest. ……………………………………………….... 

tel. ......................................., e-mail:………………………  

§ 8 
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Strony dopuszczają zmianę umowy w następujących przypadkach:  

a) zmiana zakresu przedmiotu umowy  wynikła w trakcie jej realizacji,  

b) zmiany terminu realizacji umowy, spowodowane ważną przyczyną  niezależną od Zamawiającego, jak 

i od Wykonawcy,  

c) zmiana danych dotyczących stron.  

§ 9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz spornych mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025,1104). 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwym rzeczowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.  

3. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  

WYKONAWCA                                                ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

……………………………………… 

 (pieczęć Wykonawcy)     

 
Oferta  

 dostaw piasku oraz humusu oraz wywozu ziemi i gruzu 

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

(Nazwa Wykonawcy i adres) 
 
 

.................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 (Telefon,                    e-mail       NIP)        
      

  

Po zapoznaniu się z warunkami ogłoszenia, ja niżej podpisany podejmuję się  realizacji przedmiotu 
niniejszego zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w niżej wymienionych cenach 
jednostkowych. 

 

1.Piasek zasypowy gran. 0-2mm   -  cena netto za 1 Mg ……………………..zł. cena brutto………………………..zł.  
 
3. Ziemia urodzajna( humus)  - cena netto za  1 Mg…………………..……zł.    cena brutto …………..………..zł. 
 
3.Wywóz ziemi z wykopów i gruzu - cena netto za 1 Mg…………………….zł cena brutto…………………….zł 
 
a. Cena  obejmuj wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia. 
b. Oświadczamy, iż akceptujemy załączony projekt umowy i w przypadku udzielenie nam niniejszego 

zamówienia  zobowiązujemy się do podpisania umowy w  terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

c. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania 

ofert. 

d. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze warunkami zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnosimy  zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.  

 

Załączniki 
1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

 

 

 

…………………………..dnia…………………. 
…............................................................................. 

(Podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 


