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Zatwierdzam
Prezes Zarządu Andrzej Paliński

Regulamin
Postępowania Przetargowego

Dotyczy: Przetargu ofertowego na dostawę węgla dla Zakładu Ciepłownictwa
Spółka z o.o.

w Złocieńcu.

78-520 Złocieniec ul. Aleja Piastów 2
tel. (94) 36 72272
fax (94) 36 72707

Przedmiot Przetargu
Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych dla Zakładu Ciepłownictwa
Sp. z o.o. w Złocieńcu na sezon grzewczy 2022 / 2023.
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I . Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferent , który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
2. Oferta musi w pełni wyczerpywać przedmiot przetargu określony w Regulaminie
Postępowania Przetargowego.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty .
3. Niniejszego Regulaminu Postępowania Przetargowego nie można udostępniać
osobom trzecim .
4. Oferta i dokumentacja ofertowa winna być sporządzona w języku polskim, z
zachowaniem formy pisemnej .
5. W ofercie należy zachować kolejność i numerację pkt. jak w R.P.P.
Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach , a każda strona musi
być parafowana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu
oferenta.
6. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę .
7. Do sporządzenia oferty służą – ogólne warunki umowy , które znajdą się w umowie
zawartej z zamawiającym stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego R.P.P. .
8. Podać pełną nazwę firmy , adres , telefon , fax , regon , NIP .
9. Podać osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta .
10. Załączyć dokumenty wymienione w pkt. I I I R.P.P.
11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie , zamkniętej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert .Koperta winna być opatrzona identyfikacją oferenta składającego
ofertę (pieczęć lewy górny róg) , miejsca zaklejeń opatrzone pieczęciami z nazwą
oferenta , zaś na środku koperty napis :
Oferta na : Dostawę węgla
Nie otwierać przed dniem 3 czerwca 2022r godz. 11:15
w terminie do dnia 3 czerwca 2022r. do godz. 11:00
w pokoju ,, Dział Techniczny’’ siedziby Zamawiającego.
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II. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków od
dostawców .
1. Cena ( koszt ) – 100%
III. Informacje o dokumentach jakie mają
potwierdzenia

dostarczyć oferenci w celu

spełnienia wymaganych warunków .

Z ubiegania o udzielenie zamówienia wyklucza się dostawców , którzy:
• w ostatnich 5 - ciu latach przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wykonali
podobnego zobowiązania, lub wykonali je z nienależytą starannością ,
• w odniesieniu do których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe , lub
upadłość ogłoszono ,
• którzy zalegają z uiszczeniem podatków , opłat , składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne
• którzy w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego nie złożyli , nie uzupełnili
lub

nie

wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków

określonych w pkt. III ,
• którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań
określonych w ogłoszeniu, a w szczególności nie wnieśli wyznaczonego wadium w
terminie.
Oferent zobowiązany jest złożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały lub kopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta) , potwierdzające ważność oferty .
1.Zamawiający

żąda

od

Oferenta

pisemnego

oświadczenia

poświadczonego

następującymi dokumentami :
- Oświadczenie, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
zgodnie z wymaganiami ustawowymi .
- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw węgla energetycznego z
podaniem ich wartości i dat wykonania oraz listy referencyjne wydane przez
odbiorców, którym oferent dostarczył węgiel w ilościach zbliżonych do
przedmiotu niniejszego postępowania.
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Do potwierdzenia :
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie wcześniej niż
6 miesięcy przed terminem złożenia ofert ( oryginały lub kopie poświadczone
za zgodność z oryginałem przez dostawcę.
2) Oświadczenie , że oferent posiada uprawnienia niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia .
3) Oświadczenie , że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie , potencjał
ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania
zamówienia .
• Oświadczenie , że wszystkie zamówienia oraz zamówienia publiczne
realizowane w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania oferent
wykonał z należytą starannością .
• Oświadczenie ,że w stosunku do oferenta nie toczy się postępowanie
upadłościowe , ani też nie została ogłoszona upadłość .
4) Zaświadczenia , że oferent nie zalega z uiszczaniem podatków ,opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne, lub, że uzyskał przewidzianą prawem zgodę na
zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności .
Do potwierdzenia :
(oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Dostawcę
- zaświadczenie z właściwego organu podatkowego (Urzędu Skarbowego) –
wydane nie wcześniej niż sześć tygodni przed terminem składania ofert.
- zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych –
wydane nie wcześniej niż sześć tygodni przed terminem składania ofert .
5) Oświadczenie, wskazujące, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i nie mogą być
udostępnione.
6) Oświadczenie , że oferent zapoznał się z treścią R.P.P. i nie wnosi do niego
zastrzeżeń. .
7)

Po otwarciu ofert oraz ogłoszeniu nazwisk członków komisji i nazw oferentów
stwierdzenie przez komisję braku

jakichkolwiek z wyżej wymienionych

dokumentów od pkt. 1-6 lub złożenie dokumentu w formie kopii bez
potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz , spowoduje odrzucenie oferty.
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IV. Określenie przedmiotu przetargu.
,, Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych dla Zakładu
Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu na sezon grzewczy 2021/2022 ‘’.
- Przedmiotem przetargu jest dostarczenie 3.000 ton Miału II A typ31 lub 32.1 :
- Wartość opałowa w stanie roboczym - 24.000 kJ/kg - 24.999 kJ/kg
-

Zawartość popiołu w stanie roboczym - do 12 %

-

Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym - do 0,6 %

-

Skład frakcyjny: 0 – 3 (30%), 3 – 10 (50%), 10 – 20 (20%)
wraz z transportem i rozładunkiem loco plac składowy Zakładu Ciepłownictwa
Sp. z o.o. w Złocieńcu ul. Al. Piastów 2.

V . Pożądany lub wymagany termin wykonania przedmiotu przetargu:
Dostawy węgla mają odbywać się periodycznie w dni robocze w godz. od 800 do 1400
(zgodnie z poniższym harmonogramem).
L.p

MIESIĄC

1.

SIERPIEŃ 2022r.

2.

Do 10-go

Do 20-go

Do 30- go

-----

-----

150 ton

WRZESIEŃ 2022r.

100 ton

100 ton

100 ton

3.

PAŹDZIERNIK 2022r.

200 ton

200 ton

200 ton

4.

LISTOPAD 2022r.

250 ton

250 ton

250 ton

5.

GRUDZIEŃ 2022r.

200 ton

200 ton

150 ton

6.

STYCZEŃ 2023r.

150 ton

150 ton

150 ton

7.

LUTY 2023r.

100 ton

100 ton

-----

VI . Istotne dla Zamawiającego postanowienia , które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy :
1. Wszelkie istotne postanowienia zawierają ogólne warunki umowy , które
znajdą się w umowie zawartej z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszego R.P.P.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności , za które odpowiada Dostawca .
b) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy nie dostarczonego w
terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
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3 . Zamawiający zapłaci dostawcy kary umowne :
a) 5 % wartości przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Dostawcę od
rumowy z powodu okoliczności , za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający
b) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy nie odebranego , za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki .
4, Za niedotrzymanie parametrów jakościowych Dostawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
a) za każde rozpoczęte 240 kJ/kg obniżenia wartości opałowej poniżej
umownych 24000kJ/kg – 10,00 zł za 1 tonę masy reklamowanej dostawy
węgla.
b) za każde rozpoczęte 0,1% przekroczenia zawartości siarki ponad umowne
0,6% - 20,00 zł. Za 1 tonę masy reklamowanej dostawy węgla.
c) za każdy rozpoczęty 0,5% przekroczenia zawartości popiołu ponad
umowne 16% - 7,00 zł. Za 1 tonę reklamowanej dostawy.
5. Kary umowne naliczone przez Zamawiającego rozliczone zostaną przez
potrącenie z faktur wystawionych przez Dostawcę.
6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego .
VII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych tj.
obejmujących swym zakresem części przedmiotu zamówienia .
Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Dostawca podaje cenę netto za jedną tonę węgla wraz z transportem i opłatami
związanymi z nim oraz z rozładunkiem – loco plac składowy Z.C. Sp. z o.o.
Złocieniec ul. Al. Piastów 2, dla terminu płatności 30 dni.
2. Węgiel o wyższej kaloryczności i mniejszej zawartości popiołu i siarki będzie
traktowany tak jak węgiel o parametrach podanych w R.P.P.
3. Cena podana w ofercie jest ceną stałą, która będzie obowiązywać przez cały
okres trwania umowy. Ewentualny zakup dodatkowej partii węgla ( 20 %
zamówienia podstawowego ) będzie obowiązywał po cenie podanej w ofercie.
IX .Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą prowadzone będą tylko
i wyłącznie w złotych polskich .
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X .Wszelkie wymagania , w szczególności kwotę dotyczącą wadium.
Przystępując do przetargu oferent jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości
50.000.00 zł słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych.
Wadium (wnoszone w pieniądzu) musi wpłynąć na konto Zakładu Ciepłownictwa
Sp. z o.o. w PKO BP Złocieniec 63 1020 2847 0000 1102 0009 6172 lub zostać złożone
w kasie Zamawiającego w terminie do dnia 3 czerwca 2022r do godz. 10 oo z adnotacją
: „Wadium do przetargu: ,,Dostawa węgla’’
Wadium wpłacone przez Dostawcę, którego oferta została wybrana, zaliczone
zostanie na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Rozliczenie w/w
nastąpi komisyjnie po upływie okresu trwania Umowy.
Zwrot wadium nastąpi:
- po upływie terminu związania ofertą
- w ciągu 3 dni od złożenia wniosku przez tego dostawcę który:
a) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
b) którego oferta została odrzucona.
Dostawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami ustawowymi
na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:
a) odmówił zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie.
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
XI . Wskazania miejsca i terminu składania ofert.
Kopertę zawierającą ofertę i wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego tj.
Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o.
78.520 Złocieniec
ul. Aleja Piastów 2
,,Dział techniczny’’
osobiście lub przesłać pocztą na powyższy adres .Dla ofert przesłanych pocztą liczy się
data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.
Termin złożenia oferty upływa dnia 3 czerwca 2022r. o godz. 11 oo
Oferty , które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert ,
zostaną odesłane do oferenta bez otwierania
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XII. Unieważnienie przetargu .
Niniejsze postępowanie przetargowe Zamawiający unieważni w przypadku wystąpienia
poniższych okoliczności :
1. Jeśli wpłyną mniej niż dwie ważne oferty nie podlegające odrzuceniu .
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę , którą Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia .
3. Postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy .
o unieważnieniu przetargu Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów,
uczestników postępowania.
4. Jeżeli przetarg zostanie unieważniony z w/w powodów Zamawiający zastrzega
sobie prawo rozpoczęcia negocjacji z poszczególnymi Dostawcami.
5.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na
każdym etapie ( również po jego zakończeniu ) bez podania przyczyn.

XIII. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień dotyczących R.P.P.
1. Każdy Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia R.P.P. na
piśmie. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na piśmie pod
warunkiem , że prośba wpłynęła co najmniej 6 dni przed terminem otwarcia
ofert .
2. Szczegółowych

wyjaśnień

będzie

udzielał

przedstawiciel

Zakładu

Ciepłownictwa Sp. z o.o. (w godz. od 8 oo do 12 oo )
- Andrzej Paliński

- Prezes Zarządu

- Waldemar Dobroń

- Kierownik Ciepłowni

pod nr telefonów - 94 36 72272
- 94 36 72707
XIV .Termin związania Dostawcy złożoną ofertą .
Dostawcy , którzy złożyli ofertę pozostają nią związani przez okres 45 dni od
terminu składania ofert .
XV . Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert .
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:
Dnia 3 czerwca 2022r. o godz. 11:15

XVI .Tryb otwarcia i oceny ofert.
1. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu
Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu.
2. Otwarcie ofert odbędzie się jawnie.
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Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert .Ewentualny przyjazd i pobyt –
na koszt własny.
Komisja po otwarciu ofert odnotuje w protokóle nazwę firmy, adres oraz cenę
oferty. Dane te zostaną ogłoszone wszystkim obecnym .
Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z
poniższych uchybień :
-

brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w R.P.P. jako
wymagane składniki oferty,

-

brak wymaganych podpisów na każdej stronie oferty ,

-

nieczytelność

dokumentów

tworzących

ofertę

,przeróbki

i

nieautoryzowane skreślenia w tekście dokumentacji ofertowej ,
3. Po zamknięciu części jawnej przetargu komisja przystąpi do badania ofert
:Wszelkie żądane przez komisję wyjaśnienia powinny być udzielone na
piśmie. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty po
terminie składania ofert .
Nie dopuszcza się również negocjacji miedzy Zamawiającym a Oferentem ,
dotyczących złożonej oferty w tym zwłaszcza zmiany ceny .
4. Dalsze obrady komisji odbędą się bez udziału Oferentów .
5. Oferty zakwalifikowane do oceny będą badane pod względem zgodności z
kryteriami wyboru .
6. O wyborze oferty Zamawiający pisemnie zawiadomi oferentów
XVII . Zawarcie umowy .
Wybrany dostawca w terminie 1 tygodnia od daty uprawomocnienia się wyniku
postępowania zgłosi się do Zamawiającego w celu podpisania umowy, pod rygorem
ujemnych skutków prawnych.
XVIII. Rodo.
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 Zakład Ciepłownictwa sp. z o.o.
w Złocieńcu, ul. Al. Piastów 2.
• 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 „dostawę
węgla kamiennego dla Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu.
w okresie od sierpnia 2022 r. do kwietnia 2023 r.
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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;
• 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
prowadzonego postępowania;
✓ 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.
• odbiorcami

XIX . Uwagi końcowe .
1 .W ramach nieuregulowanych w niniejszym R.P.P. mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne przepisy prawa.

Załączniki :
1. Ogólne warunki umowy

Akceptuję:
Przewodniczący Komisji
Przetargowej

