
SPECYFIKACJA WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SWZ) 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA 

 

„Dostawy węgla kamiennego ekogroszek  

w ilości 150 ton 

dla „Zakładu Energetyki Cieplnej” Sp. z o. o.  

w Skwierzynie 

w okresie od 15 września 2021 r.  

do 30 kwietnia 2022 r.” 

 

 

 
bez możliwości składania ofert częściowych  

i wariantowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skwierzyna, lipiec 2021 r. 

  



 

„Zakład Energetyki Cieplnej” Spółka z o. o. w Skwierzynie na podstawie art. 70(1) §1 i nast. 

Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) organizuje przetarg nieograniczony 

prowadzony zgodnie z  Regulaminem  Zakupów w „Zakładu Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o.  

w Skwierzynie. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem samochodem 

samowyładowczym węgla kamiennego ekogroszek luzem w ilości 150 ton do kotłowni 

należących do „Zakładu Energetyki Cieplnej” Sp. z o. o. w Skwierzynie przeznaczonego na 

potrzeby produkcji energii cieplnej w okresie od dnia 15 września 2021 r. do dnia  

30 kwietnia 2022 r. 

2. Wymagane parametry węgla: 

-  minimalna wartość opałowa w stanie roboczym Qi 
r  - 24 000 kJ/kg  

-  maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym Ar - 10% 

-  maksymalna zawartość siarki w stanie roboczym St
r - 0,6% 

-  maksymalna zawartość wilgoci w stanie roboczym Wt
r - 14% 

-  granulacja: 8 ÷ 25 mm 

-  zdolność spiekania RI = 0 ÷ 10 

-  zawartość części lotnych: powyżej 30%  

3. Węgiel nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu oraz innych 

domieszek. Sprzedawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu świadectwa jakości dostarczonej partii węgla. 

4. Każda dostawa węgla powinna być potwierdzona odpowiednimi aktualnymi 

dokumentami (certyfikatami, świadectwami jakości, wynikami badania próbek węgla). 

Dokumenty te muszą zawierać co najmniej: 

- nazwę i adres jednostki określającej parametry węgla, 

- producenta, datę badania, 

- wartość opałową w stanie roboczym, 

- zawartość siarki w stanie roboczym [%], 

- zawartość popiołu w stanie roboczym [%]. 



5. Sprzedawca dołączy kserokopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 SWZ do oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania próbek dostarczanego węgla  

w uprawnionym laboratorium akredytowanym celem kontroli zgodności parametrów 

węgla z dostarczonym świadectwem jakości. 

 

HARMONOGRAM DOSTAW I WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA 

Harmonogram dostaw i dalsze informacje o przedmiocie zamówienia zostały zawarte  

w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 1. 

Wielkość zamówienia wynosi: 150 ton węgla z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia 

dostaw o 25% franco (sprzedający wydaje towar kupującemu w miejscu przeznaczenia, 

pokrywając koszty jego pakowania, załadunku oraz nadania do miejsca przeznaczenia) 

kotłownie należące do „Zakładu Energetyki Cieplnej” Spółka z o. o. w Skwierzynie.    

 

ZAWARTOŚĆ OFERTY 

1. Sprzedawca może złożyć jedną, jego zdaniem najkorzystniejszą Ofertę. Oferta ta będzie 

podlegać ocenie przez Zamawiającego. Przedstawiona przez Sprzedawcę oferta winna 

zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie  

i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w SWZ. 

2. Formularz oferty oraz pozostałe wzory formularzy należy wypełnić bez dokonywania  

w nich zmian w treści i pomijania wymaganych w nich stwierdzeń i informacji. 

3. Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w niniejszej SWZ jako wymagane. 

4. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone  

za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Sprzedawcy – 

zgodnie z zapisami w dokumencie rejestracyjnym firmy lub z uwzględnieniem treści  

punktu 7. 

5. Każda zapisana strona oferty tj. formularza ofertowego i wymaganych załączników musi 

być podpisana lub parafowana przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Sprzedawcy. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu, jeżeli przedstawiona w ofercie kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości w inny sposób.  



7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione bądź posiadające 

upoważnienie do reprezentowania Sprzedawcy w przetargu. 

8. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna być spięta, wpięta w skoroszyt lub w inny 

sposób połączona w całość, wszystkie strony oferty ponumerowane wg kolejności. 

9. Sprzedawca winien zamieścić ofertę cenową i niezbędne dokumenty w zabezpieczonej 

nieprzeźroczystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana i oznakowana w sposób 

następujący: 

- Nazwa i adres Zamawiającego, 

- Nazwa i adres Sprzedawcy,  

oraz następujące oznakowanie: 

OFERTA NA: „DOSTAWY WĘGLA KAMIENNEGO EKOGROSZEK DLA ZEC SP. Z O. O.” 

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 26.07.2021 r. DO GODZ. 12.10. 

Sprzedawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie  

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być dostarczone w kopertach 

opisanych w sposób podany wyżej wraz z wyraźnie zaznaczonym dopiskiem ”zmiana” lub 

„wycofanie”. 

10. Sprzedawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Jeżeli Oferta zostanie złożona w inny sposób niż powyżej opisany, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe 

otwarcie Oferty. 

 

WADIUM 

Zamawiający odstępuje o wymogu wniesienia wadium. 

 

DOKUMENTY 

Do oferty należy załączyć: 

• Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil prowadzonej działalności 

Sprzedawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Sprzedawca jest 

uprawniony do występowania w obrocie prawnym (może być kopia potwierdzona 



przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Za aktualny odpis albo aktualne 

zaświadczenie uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

• Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Sprzedawca nie zalega  

z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne, lub zaświadczeń, 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, 

• Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw o wielkości powyżej 200 t każda  

w ciągu ostatnich 3 lat z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 

• Druk ofertowy – załącznik nr 2. 

• Oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do udziału w przetargu – 

załącznik nr 3. 

• Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik nr 4 wraz z parafowanym na 

każdej stronie projektu umowy – załącznik nr 1. 

• Kopia dokumentu o którym mowa w pkt. 5 rozdziału OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi  30 dni. Bieg okresu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć w sekretariacie „Zakładu Energetyki Cieplnej” Sp. z o. o.   

ul. Mostowa 1 w Skwierzynie (66 – 440) w terminie do 26.07.2021 r. do godz. 12.00. 

2. Jeżeli Oferta zostanie wysłana do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą 

kurierską) o terminie złożenia Oferty decyduje termin i godzina doręczenia Oferty  

do Zamawiającego, a nie termin nadania Oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia 

dostarczenia Oferty pocztą kurierską. 



3. Wszystkie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania Ofert 

określonym pkt. 1 nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone. 

 

WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU  OTWARCIA OFERT 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie „Zakładu Energetyki Cieplnej” Sp. z o. o. przy  

ul. Mostowej 1 w Skwierzynie w dniu 26.07.2021 r. o godz. 12.10. 

Sprzedawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 

Sprzedawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Sprzedawcy informacje z otwarcia 

ofert na jego pisemny wniosek. 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

Cena jednostkowa netto jednej tony węgla o wartości opałowej w stanie roboczym  

24 000 kJ/kg franco kotłownie Zamawiającego. 

 

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

1. Zaleca się, aby Sprzedawca uzyskał wszelkie informacje i dane konieczne do 

przygotowania Oferty i podpisania umowy. 

2. Sprzedawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji, jednak wniosek nie może wpłynąć później niż na 5 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 3 dni przed upływem składania ofert. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści Specyfikacji. 

3. Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Sprzedawcami: 

Prezes zarządu – Dorota Sitko 

faks: 95 71 70 504 

e-mail: zec.skwierzyna@wp.pl 

Tel. +48 507 134 625 w godz. od 7.00 do 15.00 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania, bądź odstąpienia od 

niego w każdym czasie bez podania przyczyn. 

mailto:zec.skwierzyna@wp.pl


 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

W sprawach nieuregulowanych w SWZ stosuje się Kodeks Cywilny i inne obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Nr 1 – projektu umowy, 

Załącznik Nr 2 – Druk ofertowy, 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do udziału w przetargu, 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o akceptacji projektu umowy. 

 


