
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU 

"ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DO CELÓW ENERGETYCZNYCH" 

 

Pytanie 1 

Czy wyrażają Państwo zgodę na przyjęcie wysłanej przez nas oferty w formie elektronicznej, opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z reprezentacją ? 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zastrzegł na podstawie art. 364 ust.1 pkt 1 Pzp w treści SIWZ zapisy determinujące pisemną 

formę oferty w niniejszym postępowaniu (patrz. SIWZ -Zawartość ofert - pkt 8 i 9). A zatem ofertę należy 

złożyć w formie pisemnej, nie elektronicznej. 

 

Pytanie 2 

Czy  rosyjski miał węglowy który posiada spiekalność RI 0-10 a pozostałe  wartości spełniają warunki 

specyfikacji  może spełniać wymagania specyfikacji ? 

Odpowiedź 2 

Dostarczony węgiel musi spełniać co najmniej minimalne wymagane parametry przedmiotu zamówienia 

opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Umowie. 

 

Pytanie 3 

§3 
Warunki dostaw i odbioru węgla 
 
6. Dla celów fakturowania dostaw przez partię węgla rozumie się dostawę samochodową dostarczoną w ciągu 
jednego tygodnia na plac składowy OZC S.A. przy ul. Grunwaldzka 74. Partia węgla nie może być mniejsza niż 
1000 Mg.  

Konieczne jest, z uwagi na stawki, ustalenie partii węgla na 2000 lub 2500 t. 

 

Pytanie 4 

§6.1 
Reklamacje jakościowe 
 
2. Próbki do badań laboratoryjnych (dla Kupującego, Sprzedawcy i analizy rozjemczej) będą pobierane w 
miejscu składowania przez Kupującego w dniu złożenia całości dostawy (partii węgla) miału węglowego na plac 
składowy OZC S.A. przy ul. Grunwaldzka 74. Nieobecność przedstawiciela Sprzedawcy jest jednoznaczna z 
akceptacją metodyki pobierania próbki. 

Próbki do badań laboratoryjnych (dla Kupującego, Sprzedawcy i analizy rozjemczej) będą pobierane w miejscu 
składowania przez inspektorów akredytowanego laboratorium na koszt Sprzedającego w dniu złożenia całości 
dostawy (partii węgla) miału węglowego na plac składowy OZC S.A. przy ul. Grunwaldzka 74.  



 

 

Pytanie 5 

3. Za pobór próbek odpowiedzialny jest P.O. Kierownik EC Ostrów. Próbki będą trzy: pierwsza dla Sprzedawcy, 
druga dla Kupującego, trzecia rozjemcza. Próbki będą plombowane przy udziale przedstawicieli stron, z 
zastrzeżeniem ust. 2 zd.2 w przeznaczonych do tego opakowaniach np. bezpieczna koperta. Próbka rozjemcza 
przechowywana będzie we wskazanym miejscu na terenie Kupującego. W przypadku dostawy partii węgla 
niespełniającej wymogu jakościowego koszty pobrania i analizy laboratoryjnej próbek ponosi Sprzedawca. 

Do wykreślenia. 

 

Pytanie 6 

4. Podstawą do określenia jakości każdej dostarczonej Kupującemu partii węgla w zakresie jego parametrów 
jakościowych, będą wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzone przez Kupującego. Badania te należy 
przeprowadzić w laboratorium akredytowanym. 

Podstawą do określenia jakości każdej dostarczonej Kupującemu partii węgla w zakresie jego parametrów 
jakościowych, będą wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzone przez niezależne akredytowane 
laboratorium.  

 

Pytanie 7 

5. W przypadku stwierdzonych różnic w wynikach jakościowych, Kupujący w terminie do 14 dni roboczych od 
daty pobrania próbki składa reklamację pisemnie wraz z dołączonymi badaniami laboratoryjnymi. Za reklamację 
pisemną poczytuje się reklamację przesłaną mailem. 
6. Sprzedawca powinien nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji (liczy się data 
wpływu pisma do siedziby Sprzedawcy) oświadczyć na piśmie czy reklamację uznaje czy też ją odrzuca w całości 
lub części. Sprzedawca jest zobowiązany uzasadnić odrzucenie reklamacji. W przypadku dokonania badania 
próbki przez Sprzedawcę w laboratorium nieakredytowanym lub nie zajęcia stanowiska w ciągu 2 dni roboczych 
badanie przeprowadzone przez Kupującego w laboratorium akredytowanym ma charakter ostateczny i 
rozstrzygający. 
7. W przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska, kupujący ma prawo zlecić analizę próbki rozjemczej 
w uzgodnionym przez Strony laboratorium akredytowanym. Wynik próbki rozjemczej rozstrzyga o wyniku 
reklamacji. 

W przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska, Strony zlecą analizę próbki rozjemczej w Zakładzie 
Oceny Jakości Paliw Stałych GIG w Katowicach. Wynik próbki rozjemczej  są ostateczne i wiążące dla obu Stron. 

 

Pytanie 8 

8. Koszt analizy wykonanej z próbki rozjemczej w laboratorium akredytowanym ponosi Sprzedający, jeżeli 
wynik próbki laboratoryjnej rozpatrywanej partii nie spełnia parametrów jakościowych wynikających z umowy. 

9. W przypadku dostarczenia węgla co do którego stwierdzono utratę kaloryczności wynoszącą 1000 kJ/kg lub 
więcej Sprzedawca naliczy bonifikatę w wysokości 30% ceny netto dostarczonej partii. W sytuacji, gdy w wyniku 



badań pobranej próbki stwierdzono utratę kaloryczności węgla wynoszącą mniej niż 1000 kJ/kg Sprzedawca 
naliczy bonifikatę w wysokości 10% ceny netto dostarczonej partii. 

Nie spotkałem się z tego typu bonifikatami. Może to być 4-10 %. 

 

Pytanie 9 

10. Sprzedawca po rozstrzygnięciu reklamacji wystawi fakturę korygującą, uwzględniającą jej wynik.11. Nie 
stosuje się dopłaty do ceny węgla przy dostawie węgla o wyższej kaloryczności niż zapisana w umowie. 
12. Kupujący zastrzega sobie, że w przypadku dostawy mokrego opału, o którym świadczy wyciekająca woda z 
naczepy samochodu lub podczas mrozów całkowicie zamrożony opał nie będzie przyjęty. 
13. Kupujący może stosować kary umowne: 
a) za każde przekroczenie zawartości popiołu o ponad 1,00 %, Sprzedawca zapłaci karę w wysokości po 1,9 
zł/Mg; 
razy (% przekroczenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 
b) za każde przekroczenie wartości siarki całkowitej o ponad 0,10%, Sprzedawca zapłaci karę w wysokości po 
1,2 zł/Mg; razy (% przekroczenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 
c) za każde przekroczenie o ponad 1,00 % wilgoci powyżej deklarowanej, Sprzedawca zapłaci karę w wysokości 
po 1,2 zł/Mg razy (% przekroczenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 
14. Złożenie reklamacji jakościowych nie upoważnia Kupującego do niedotrzymania terminów płatności. 
15. Każda dostawa węgla pomiędzy pobraniami próbek jest składowana na oddzielnych pryzmach. Do czasu 
uzyskania wyników badań i uzgodnienia ze Sprzedawcą sposobu załatwienia ewentualnych reklamacji 
dostarczony węgiel nie może podlegać hałdowaniu na ogólną pryzmę, chyba że Strony uzgodnią inaczej. 
Hałdowanie może nastąpić po wysłaniu próbki rozjemczej. 
16. Decyzję o przyjęciu miału na składowisko opału podejmuje dla węgla o parametrach zgodnych z umową 
P.O. Kierownik EC Ostrów. W przypadku partii węgla podlegających reklamacji decyzję o przyjęciu lub nie na 
składowisko podejmuje Zarząd OZC SA. 

Odpowiedź 3,4,5,6,7,8,9 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

Pytanie 10 

Proszę o informację , czy do ceny węgla należy doliczyć podatek akcyzowy. Jeśli Odbiorca jest zwolniony z 
podatku akcyzowego poproszę o podanie podstawy prawnej. 

Odpowiedź 10 

Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego. Podstawa prawna zwolnienia: Art.31a ust.1 pkt.8 

Ustawy o podatku akcyzowym  

 

Pytanie 11 

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla przetargu nieograniczonego  na zakup 
węgla kamiennego do celów energetycznych, a także w związku z tym, że w SIWZ w opisie przedmiotu 
zamówienia oraz w wzorze umowy w § 1 pkt 2 powołują się Państwo na wycofane Normy Polskie. Prosimy o 
informację czy pozostają Państwo przy nieaktualnych Normach PN-82/G-97002, PN-82/G-97001, PN-81/G-
04516. 



Odpowiedź 11 

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia oraz  Umowy bez zmian. 

 

Pytanie 12 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przyjęcie ofert na dostawy miał węglowego w formie elektronicznej. 

Odpowiedź 12 

Zamawiający zastrzegł na podstawie art. 364 ust.1 pkt 1 Pzp w treści SIWZ zapisy determinujące pisemną 

formę oferty w niniejszym postępowaniu (patrz. SIWZ -Zawartość ofert - pkt 8 i 9). A zatem ofertę należy 

złożyć w formie pisemnej, nie elektronicznej. 

 


