SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA DLA OFERENTA
1. Zamawiający
„Korpec” Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Wolności 19A
11-430 Korsze
Tel./fax 89 7540081
korpec@korsze.pl
www.korpec.korsze.pl
2. Ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę
Na dostawę 2100 ton miału węglowego, oraz 300 ton groszku
na sezon grzewczy 2021/2022.

Zamawiający jest podmiotem korzystającym ze zwolnienia na podst. Art.
31a ust. 2 pkt 8 i 9 Ustawy z dn. 06.12.2008r. o podatku akcyzowym.(t.j. Dz. U.
z 2020r. poz. 722 z późn. zm.)
Niniejsze ogłoszenie jest zamówieniem sektorowym i zgodnie z art. 364 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę loco plac zamawiającego węgla typu miał i
typu groszek o niżej określonych parametrach:
A. Wymagania jakościowe dostaw.
Oferowany miał energetyczny musi posiadać następujące charakterystyczne parametry
jakościowe (w stanie roboczym):
rodzaj paliwa
sortyment (wg PN-82/G-97001)
klasa ( wg PN-82/G-97003)

węgiel kamienny energetyczny
miał M II A
22-15-05

Klasa jakościowa (Qw r - Ar - Str) 22-15-05
Klasa miału energetycznego opisana jest przez zestaw następujących parametrów
jakościowych:
• Qw r [ MJ/kg] - oznacza minimalną wartość opałową w stanie roboczym,
• Ar [ % ]
- oznacza maksymalną zawartość popiołu w stanie roboczym,
r
• St [ % ]
- oznacza maksymalną zawartość siarki całkowitej w stanie
roboczym,
minimalna temp. mięknięcia popiołu powyżej
minimalna zawartość części lotnych powyżej
wielkość ziarna
zawartość nadziarna
zawartość ziaren 0-3 mm
wilgotność

1000 0 C (atmosfera utleniająca)
28 %
0 - 25 mm
do 2%
do 20%
do 14%

Miał musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i
sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i
cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału w postaci brył, kul.
Stwierdzenie takiego rodzaju zanieczyszczeń w miale będzie przyczyną złożenia
reklamacji.
Oferowany groszek musi posiadać następujące charakterystyczne parametry jakościowe
(w stanie roboczym):
rodzaj paliwa
sortyment
klasa ( wg PN-82/G-97003)

węgiel kamienny energetyczny
groszek
24-15-05

Klasa jakościowa (Qw r - Ar - Str) 24-15-05
Klasa miału energetycznego opisana jest przez zestaw następujących parametrów
jakościowych:
• Qw r [ MJ/kg] - oznacza minimalną wartość opałową w stanie roboczym ,
• Ar [ % ]
- oznacza maksymalną zawartość popiołu w stanie roboczym ,
r
• St [ % ]
- oznacza maksymalną zawartość siarki całkowitej w stanie
roboczym ,
minimalna temp. mięknięcia popiołu powyżej
minimalna zawartość części lotnych powyżej
wielkość ziarna
zawartość nadziarna 40 – 50 mm
zawartość nadziarna ponad 50 mm
zawartość ziaren 0 – 3 mm
zawartość ziaren 4 – 16 mm
wilgotność

1000 0 C (atmosfera utleniająca)
28 %
16 - 40 mm
do 10 %
niedopuszczalna
do 3 %
do 15 %
do 14%

B. Wymagania dotyczące realizacji dostaw:
1. Zamawiający wdrożył system zarządzania środowiskowego, dlatego przy bardzo
zbliżonej cenie będzie preferował dostawcę, który zrealizuje dostawy przy niższym
oddziaływaniu na środowisko; np. transportem kolejowym z rozładunkiem po stronie
Dostawcy.
2. Przyjmowanie dostaw wyłącznie w dni robocze w godz. 700 – 1900.
3. Ważenie dostaw samochodowych odbywać się będzie na wadze zlokalizowanej na trasie
dojazdowej do ciepłowni, lub w oddaleniu o 2,5 km od ciepłowni.
4. Dostawca jest zobowiązany do przekazywania dla każdej partii dostarczonego paliwa
wyników analiz reprezentatywnych próbek opału zawierających co najmniej:
- oznaczenie zawartości węgla całkowitego,
- oznaczenie wilgotności całkowitej,
- wartość opałową,
- zawartość popiołu,
- zawartość siarki całkowitej;
W/w próby powinny być reprezentatywne dla pojedynczych dostaw lub kilku dostaw
lub partii dostarczonego opału. Dla transportu samochodowego jako maksymalną ilość
jednej partii towaru przyjmuje się wielkość do 300 ton. Dla transportu kolejowego to
jedna dostawa. Badania muszą być wykonane przez laboratorium akredytowane zgodnie
z normą EN ISO 17025:2000 (,,Ogólne wymogi w zakresie kompetencji laboratoriów
testujących i kalibrujących”).

C. Harmonogram dostaw miału energetycznego :
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Wzoru Umowy
D. Harmonogram dostaw groszku :
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Wzoru Umowy
4.

Opis sposobu przygotowania oferty

4.1. Oferta sporządzona przez Oferenta powinna zawierać cenę netto opału zgodnego z
warunkami określonymi w niniejszej instrukcji loco plac składowy Zamawiającego w
siedzibie Spółki, odrębnie dla miału węglowego i groszku. Zaproponowana cena będzie
obowiązywała przez cały okres dostaw wynikający załączników nr 1 i 2 do załączonego
projektu umowy.
4.2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi
postanowieniami punktu 5 Instrukcji dla Oferenta.
4.3. W przypadku, gdyby Oferent, jako załącznik do oferty dołączał kopię jakiegoś
dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez organ wydający dokument
lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4.4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami zawartymi w niniejszej
instrukcji – alternatywy nie będą brane pod uwagę.
4.5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
4.6. Każdy Oferent złoży tylko jedną ofertę.
4.7. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub długopisem oraz winna
być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Oferenta winny być również
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
4.8. Wszystkie zapisane strony oferty winny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę
podpisującą ofertę. Miejsca, w których oferent dokonał zmian winny być parafowane i
opieczętowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty :
5.1. Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem,
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
5.2. Oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu z opłatami do Urzędu Skarbowego i ZUS.
5.3. Oświadczenie Oferenta – wzór załącznik nr 1.
5.4. Oświadczenie Oferenta o zaakceptowaniu treści przedstawionej umowy.
5.5. Oświadczenie Oferenta o związaniu ofertą – wzór załącznik nr 3.
5.6. Listy referencyjne wykazujące sprzedaż w latach 2018 – 2020 co najmniej 30.000 Mg
miału węglowego i groszku rocznie zawierające również informacje o jakości i terminowości
realizacji dostaw.
6. Termin wykonania zamówienia :
Dostawy powinny być zrealizowane w ilościach i terminach określonych w załącznikach
nr 1 i 2 do projektu umowy. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze dokonanie dostaw
przy zachowaniu terminu płatności wynikającego z harmonogramu dostaw.

7.

Opis sposobu ustalenia ceny.
Cenę oferty należy podać jako odrębną cenę dla jednej tony miału węglowego i jednej
tony węgla typu groszek – loco plac składowy „Korpec” w Korszach ul. Wolności 19A o
żądanych parametrach i terminach dostaw i zaproponowanych terminach płatności.

8.

Miejsce i termin składania ofert.

8.1. Ofertę oznaczoną „Oferta na dostawy opału” należy złożyć w siedzibie Spółki „Korpec”
Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Wolności 19A w Korszach lub przesłać pocztą w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2021 r. do godz. 1500 – decyduje data wpływu:
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone Oferentom nie otwarte.
9.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

9.1. Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji
Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek
wpłynie do niego na piśmie przed upływem 6 dni od terminu składania ofert, określonego
w pkt. 8.1.
10.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

10.1. Komisja Przetargowa Zamawiającego na posiedzeniu jawnym otworzy koperty z
ofertami w dniu: 28 czerwca 2021 r. o godzinie 9°°. Zamawiający dokona badania ofert i
sprawdzi, czy są ważne. Oferty, które nie będą spełniać wymogów Specyfikacji
Warunków Zamówienia szczególnie pkt. 5 niniejszej instrukcji zostaną przez
Zamawiającego odrzucone.
10.2. Zamawiający złoży zamówienie Oferentowi, którego oferta cenowa będzie najniższa i
spełnia wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz została uznana
za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.
10.3. Zamawiający dopuszcza prowadzenie dodatkowych negocjacji z oferentami, których
oferty będą najkorzystniejsze.
10.4. Podpisanie umowy nastąpi w dniu ustalonym z Oferentem w siedzibie Zamawiającego.
10.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie i
odstąpienie od dokonania podpisania umowy z Oferentem, którego cena była najniższa,
jeżeli uzna ją za niespełniającą oczekiwań Zamawiającego.
11. Przedstawiciele Zamawiającego, uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się
z oferentami :
Pan Jan Adamowicz
12.

tel. 89 7540081

Załączniki :

12.1. Oświadczenie - Załącznik nr 1.
12.2. Projekt umowy. Załącznik nr 2.
12.3. Formularz – Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące związania ofertą.

