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OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A. na podstawie art.364 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

 (Dz.U. z 2019 r. poz.2019)  organizuje przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w OZC S.A. obowiązującym na 

mocy Zarządzenia nr 902 z dnia 05.02.2015r. Prezesa Zarządu, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa węglowego w ilości 16 000 Mg z możliwością zwiększenia o 20% przeznaczonego na potrzeby 

produkcji energii cieplnej w źródle Zamawiającego. Wymagane parametry: 

a) Typ węgla wg. PN – 82/G – 97002: 

- węgiel gazowo- płomienny wyróżnik: 32.2 

- zawartość części lotnych – powyżej 28% do 35 %, 

- zdolność spiekania : RI 20-40 

b) Sortyment węgla wg PN – 82/G- 97001 – M I 

c) Parametry jakościowe: 

- minimalna wartość opałowa w stanie roboczym Qi
r – 23000 kJ/kg, 

- maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym Ar – do 16%, 

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

- maksymalna zawartość wilgoci Wt - do 14%, 

- granulacja 0-20 mm, 

- zawartość nadziarna - max 12%, 

- zawartość części lotnych wg PN-81/G-04516 - powyżej 28% do 35 %, 

- zdolność spiekania RI – 20 do 40. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania próbek dostarczanego węgla w uprawnionym laboratorium akredytowanym celem 

kontroli zgodności parametrów dostarczonego węgla z wymaganymi przez Zamawiającego oraz z dostarczonym przez Sprzedawcę 

świadectwem jakości. Sprzedawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu świadectwa 

jakości dostarczonej dostawy węgla. 

HARMONOGRAM DOSTAW I WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA 

1. Harmonogram dostaw: 

• Sierpień 2022r. – 4 000 Mg, 

• Wrzesień 2022r. – 4 000 Mg, 

• Październik 2022r. – 4 000 Mg, 

• Listopad 2022r. – 4 000 Mg. 

  Dalsze informacje o przedmiocie zamówienia zostały zawarte w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 1. 

2. Wielkość zamówienia wynosi: 

- 16 000 Mg z możliwością zwiększenia o 20% węgla franco plac węglowy  EC Ostrów, ul. Grunwaldzka 74, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski. 

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 SIWZ. 

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 

 

 

3. Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ 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 uwzględnieniem treści punktu 7. 

5. Każda zapisana strona oferty tj. formularza ofertowego i wymaganych załączników musi być ponumerowana i 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 oraz 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 : „ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DO CELÓW ENERGETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ W ILOŚCI 16  00 Mg Z MOŻLIWOŚCIĄ  

ZWIĘKSZENIA O 20%” 

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 07.07.2022 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 

1. Wadium ustala się na kwotę - 100.000,00 PLN. 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych. 

3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego na dzień przed 

otwarciem ofert. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

 

Nr konta: 

PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Kaliszu 

22 1020 2267 0000 4102 0002 1790 

z dopiskiem „wadium do przetargu na zakup węgla kamiennego dla OZC S.A.’’ 

 

5. Z treści dokumentu wadialnego (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna) winno wynikać bezwarunkowe  

i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień  

w OZC S.A. § 16. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie 

odrzucona bez rozpatrywania. 
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu  

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, to jest w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, zrealizowali dostawy 

węgla kamiennego do celów energetycznych w ilości co najmniej 8 000 Mg opału rocznie. Należy dołączyć Referencje, bądź inne dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie umowy. 

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKLUCZA SIĘ 
1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując 

je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2.  Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych; 

5.  Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

6. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych; 

7. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych; 

8. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

9. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; osoby prawne, których urzędującego członka organu 

zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; 

10. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 

11. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,  

12.  Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

13.  Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 
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14.  Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

15. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zmianami) z postępowania wyklucza się: 

15.1 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3; 

15.2 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

 15.3 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

16.  O wykluczeniu zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę, który pozostał wykluczony, podając przyczyny jego wykluczenia. 

17.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

DOKUMENTY 
1. Dokumenty wymagane na dzień złożenia oferty: 

1.1 Druk ofertowy – załącznik nr 2. 

1.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do udziału w przetargu – załącznik nr 3. 

1.3 Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik nr 4 wraz z parafowanym na każdej stronie projektem  

umowy – załącznik nr 1. 

1.4 Dowód wniesienia wadium 

2. Dokumenty, które Sprzedawca złoży na wezwanie Zamawiającego: 

2.1 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. 

2.2 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. 

2.3 Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw o wielkości powyżej 8 000 Mg w ciągu roku każda, w okresie ostatnich 3 lat, z podaniem ich 

wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 

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 OZC S.A. ul. Wysocka 57 w Ostrowie Wielkopolskim w terminie do 07.07.2022 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. 
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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 

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie OZC S.A. w sali konferencyjnej w dniu 07.07.2022. o godz. 12:10. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni, aktualnych na dzień złożenia  oświadczeń lub dokumentów określonych  w pkt 2 rozdziału 
DOKUMENTY. 

3. Zamawiający przewiduje publiczną sesję otwarcia ofert z udziałem oferentów. Zamawiający prześle oferentowi informacje z otwarcia 

ofert na jego wniosek. Po rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach postępowania poprzez 

ogłoszenie wyników na stronie internetowej OZC S.A. 

4. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) Sprzedawcy, adres, (siedzibę) i informacje dotyczące ceny.   

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie ważne i niepodlegające odrzuceniu Oferty. 

2. Zamawiający odrzuci Ofertę w przypadkach określonych w Regulaminie i SIWZ. 

3. Zamawiający informuje, że ograniczy ocenę kompletności i spełnienia warunków formalnych , a także ocenę zgodności Oferty z SIWZ do 

Oferty najkorzystniejszej. 

4. W trakcie badania i oceny Ofert Zamawiający może zadać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. 

5. Przy ocenie Ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie ceną ofertową netto za węgiel  o wartości opałowej 23 000kJ/kg 

 i parametrach  opisanych w pkt 1 ROZDZIAŁU OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA franco plac węglowy Zamawiającego (jako najkorzystniejsza 

oferta będzie uznana Oferta z najniższą cena).  

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zawierają one taką samą cenę. Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych Ofertach. 

7. Zamawiający, w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy 

o udzielenie w określonym wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

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 Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający  udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem,  

że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie tego terminu, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji. 

3. Zamawiający treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania. 

4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ zamieści na własnej stronie internetowej 

www.ozcsa.pl 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść  

informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

6. E-mail: ozc@ozcsa.pl 

7. Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Sprzedawcami: 

- Magdalena Jaworska tel. (62) 735 86 00  e-mail: ozc@ozcsa.pl;  

http://www.ozcsa.pl/
mailto:ozc@ozcsa.pl
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Porozumiewanie  się  Sprzedawcy z upoważnionymi wyżej osobami  odbywać się może tylko w godzinach od 08:00-14:00 w dni powszednie  

od poniedziałku do piątku.

OBOWIAZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO 

 

1. Ilekroć w SIWZ jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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). 

2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą miedzy innymi obowiązki z RODO, w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 

osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por.art.13 ust.4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić 

obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO. 

 

          

   

 

             ZATWIERDZAM 

 

        …………………………………………………………………. 

              /Data i podpis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


