Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 55, 16-100 Sokółka

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA
Dostawa węgla kamiennego loco magazyn Zamawiającego Sokółka ul. Kołłątaja 55 w ilości: KOSTKA I380 Mg, GROSZEK I-470 Mg o następujących parametrach określonych w stanie roboczym:
a) Wartość opałowa- kostka 23,0[MJ/kg], groszek 23,0 [MJ/kg]
b) Maksymalna zawartość popiołu- 7,0 [%]
c) Maksymalna zawartość siarki – 0,4 [%]
Węgiel kamienny powinien spełniać następujące warunki:
1.
2.
3.
4.

Sortyment Kostka I, Groszek I (wg PN-82/G-97001)
Typ 31.1, 32.1 (wg PN-82/G-97002)
Wolny od zanieczyszczeń, domieszek mułu, kamieni i metali
Inne wymagane parametry węgla:
• Maksymalna zawartość wilgoci 15,0%
• Maksymalna zawartość chloru 0,1%
• Minimalna temperatura mięknięcia popiołu 13500C
• Zawartość części lotnych Vdaf>28%
• Spiekalność RI do 20

Postępowanie nr PN/1/2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące
działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o.
zatwierdzonego Zarządzeniem nr 3/2014 Prezesa MPEC w Sokółce z dnia 16.04.2014r., zwanego dalej
Regulaminem.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo Zamówień Publicznych
na podstawie art. 132 ust 1. Pkt. 3 i art. 133 ust 1 z późniejszymi zmianami.

ZATWIERDZAM

…………………………………….

1. ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Spółka z o.o.
16-100 Sokółka ul. Kołłątaja 55
Tel. 085 7112771, fax 085 711 4493
NIP 545-000-06-81, REGON 050213949, wpisane do rejestru prowadzonego w Sądzie Rejonowym
w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000136335
2. TRYM UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej
zamówienia poniżej 443 000 EURO.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego loco magazyn Zamawiającego Sokółka ul.
Kołłątaja 55 w ilości: KOSTKA I-380 Mg, GROSZEK I-470 Mg o następujących parametrach określonych
w stanie roboczym:
d) Wartość opałowa- kostka 23,0[MJ/kg], groszek 23,0 [MJ/kg]
e) Maksymalna zawartość popiołu- 7,0 [%]
f) Maksymalna zawartość siarki – 0,4 [%]
Węgiel kamienny powinien spełniać następujące warunki:
5.
6.
7.
8.

Sortyment Kostka I, Groszek I (wg PN-82/G-97001)
Typ 31.1, 32.1 (wg PN-82/G-97002)
Wolny od zanieczyszczeń, domieszek mułu, kamieni i metali
Inne wymagane parametry węgla:
• Maksymalna zawartość wilgoci 15,0%
• Maksymalna zawartość chloru 0,1%
• Minimalna temperatura mięknięcia popiołu 13500C
• Zawartość części lotnych Vdaf>28%
• Spiekalność RI do 20

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy realizować:
Rozpoczęcie dostaw- 15.09.2019
Zakończenie dostaw- 30.04. 2020
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1.

O zamówienie mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy:
5.1.1.Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania czynności związanych z realizacją
zamówienia a w szczególności uprawniania do prowadzenia działalności jako
pośredniczący podmiot węglowy
5.1.2.Dysponują niezbędną wiedza i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
5.1.3.Nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sadowego postępowania układowego,

5.2.
5.3.

5.1.4.Realizowali w ostatnich 3 latach minimum 3 dostawy, o podobnym charakterze i
wartości porównywalnej z wartością zamówienia,
5.1.5.Akceptują wymagania przewidziane w niniejszych warunkach,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeniesienia przez wykonawcę wierzytelności z
tytułu dostaw węgla na osoby trzecie,
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły ,,
spełnia- nie spełnia”,

6. WYKAZ WYMAGANYCH OŚCWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
6.1.
Wypełniony formularz ofertowy(na załączonym druku- załącznik nr 1) podpisany przez osoby
uprawnione do reprezentowania WYKONAWCY,
6.2.
Oświadczenie WYKONAWCY, że spełnia wszystkie warunki określone w punkcie 5 SIWZ ( na
załączonym druku- załącznik nr 2),
6.3.
Aktualny( wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, potwierdzające dopuszczenia oferenta do obrotu prawnego w zakresie
objętym zamówieniem,
6.4.
Informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
potwierdzającej wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
WYKONAWCY w wysokości równej co najmniej wartości zamówienia, wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.5.
Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
6.6.
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
6.7.
Dowód wpłacenia wadium
6.8.
Wypełniony formularz deklaracji o pochodzeniu węgla (na załączonym druku- załącznik nr 5)
Do deklaracji należy dołączyć atesty kopalni potwierdzające deklarowane parametry węgla
6.9.
Oświadczenie, że WYKONAWCA zobowiązuje się do podpisania umowy stanowiącej zał. Nr 2
niniejszych warunków
6.10. Wykaz zrealizowanych przez oferenta w ostatnich 3 latach minimum 3 dostaw węgla (na
załączonym druku – zał. Nr 6) o porównywalnej wielkości z podaniem:
6.10.1. Odbiorcy
6.10.2. Rodzaju i ilości węgla
6.10.3. Daty (okresu), miejsca i sposobu dostawy,
6.10.4. Pochodzenia towaru
6.10.5. Wartości dostawy
Wartość netto jednego zamówienia nie może być mniejsza niż 300 000PLN.
Do wykazu należy załączyć referencje od podanych w wykazie odbiorców stwierdzające
należyte wykonanie zamówienia.
6.11. Harmonogram dostaw (na załączonym druku – załącznik nr 4
6.12. Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS
potwierdzające, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenia społecznie lub uzyskał zgodę na zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności
6.13. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej
jako pośredniczący podmiot węglowy.
Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginałów albo
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego(ych)
przedstawiciela(i) WYKONAWCY. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu( np. wraz z imienna pieczątką
osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę, której

upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego( ewidencyjnego)
WYKONAWCY, należy do oferty dołączyć udzielone pełnomocnictwo.
BRAK, któregokolwiek dokumentu spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z postepowania.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
7.1.
Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w §15 Regulaminu
7.2.
W niniejszym postepowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną. Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej,
faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
7.3.
Osobą do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
-Jakub Kulbacki tel. 857112771, kom. 733033336, fax 85-7114493, e-mail:
mpec@sokolka.com
8. WADIUM:
8.1.
Składana oferta musi być zabezpieczona w wadium w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych)
8.2.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
-pieniądzu,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poręczeniach lub gwarancjach bankowych
8.3.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto zamawiającego w Banku Pekao S.A. I
Oddział w Sokółce – nr konta 69 1240 5211 1111 0010 8687 4361 z adnotacją:,, Wadium w
sprawie przetargu na dostawę węgla kamiennego”.
8.4.
Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto ZAMAWIAJĄCEGO przed terminem
otwarcia ofert.
8.5.
Wadium w formach innych niż w pieniądzu (oryginały dokumentów) należy złożyć w kasie
MPEC w Sokółce Sp. z o.o., 15-100 Sokółka, ul. Kołłątaja 55, przed terminem złożenia ofert, a
do oferty dołączyć kserokopie tych dokumentów.
8.6.
Brak złożenia wadium przed końcem terminu składania ofert spowoduje wykluczenie
wykonawcy z postępowania.
8.7.
ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:
-upłynął termin związania ofertą,
-zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
-zamawiający unieważnił postepowanie.
8.8.
ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zwróci wadium na pisemny wniosek WYKONAWCY:
-który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,
-który został wykluczony z postepowania,
-którego oferta została odrzucona.
8.9.
Wadium wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek
WYKONAWCY.
8.10. WYKONAWCA, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w
przypadku, gdy:
-odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
-nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy
-zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy WYKONAWCY.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
9.1.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2.
9.3.
9.4.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium (jeśli było
wymagane).
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeśli było wymagane) albo z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
10.1. WYKONAWCA ma prawo złożyć tylko jedna ofertę, zawierającą jednoznacznie opisana
propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez WYKONAWCĘ.
10.2. WYKONAWCA przedstawia ofertę zgodnie z wymogami wskazanymi na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków ZAMÓWIENIA.
10.3. WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.4. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz podpisana prze osoby
upoważnione do reprezentowania WYKONAWCY.
10.5. Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty sporządzone w innym języku aniżeli polski,
musza zostać do nich dołączone tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
10.6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, parafowane i
ułożone we właściwej kolejności, wg załączonego spisu zawartości oraz powinny być spięte
w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozkompletowanie oferty.
10.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
10.8. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
10.9. Koperta powinna być zaadresowana do ZAMAWIAJĄCEGO:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Spółka z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Kołłątaja 55
I oznakowana następująco: ,, Dostawa węgla kamiennego” nie otwierać przed godziną
10:05, dnia 14.06.2019 r. oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem
WYKONAWCY
10.10. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamkniecie kopert ZAMAWIAJĄCY nie
bierze odpowiedzialności za ich przedterminowe otwarcie.
10.11. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ.
10.12. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w zakresie obowiązków WYKONAWCY, zgodnie z Warunkami Zamówienia i
wzorem umowy.
10.13. Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji w całym okresie obowiązywania umowy.
10.14. Termin płatności faktury wyniesie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
10.15. Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ będą prowadzone w PLN.
10.16. W toku oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
11.1. OFERTĘ należy złożyć do dnia 14.06.2019 r. godz. 1000 w sekretariacie siedziby
Zamawiającego w Sokółce, ul Kołłątaja 55.
11.2. W przypadku składania oferty droga pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za
termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez ZAMAWIAJĄCEGO
11.3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone WYKONAWCOM bez ich otwierania.
11.4. Termin związania oferta wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

10.5.

11.6.
11.7.

Otwarcie ofert będzie miało miejsce dnia 14.06.2019 r. godz. 1005- w siedzibie
Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Spółka z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Kołłątaja 55, w świetlicy.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, ZAMAWIAJĄCY prześle
wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

12. OPIS SPOSOBU CENY:
12.1. Należy podawać jednostkowe ceny, za 1 MG netto, brutto oraz kwotowo podatek VAT, w
złotych polskich dla obu sortymentów (KOSTA I, GROSZEK I), oraz cenę łączna całego
zamówienia netto, brutto oraz kwotowo podatek VAT, w złotych polskich.
12.2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w zakresie obowiązków WYKONAWCY, w tym także:
-koszty transportu loco MAGAZYN MPEC w Sokółce Spo. Z o.o. 16-100 Sokółka, ul. Kołłątaja
55 przy dostawach samochodowych loco plac składowy opału,
-koszty ubezpieczenia,
-opłaty celne,
-opłaty za korzystanie z dróg,
-koszty niezbędnych badań wykonywanych dostawcy,
-koszty dodatkowego ważenia zgodnie z umową,
-koszty dwukrotnego badania jakości dostarczonego węgla przez uprawnione do tego celu
laboratorium.
13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
13.1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny i ich wagi:
C- cena oferty- 100%,
13.2. Oferty będą oceniane w następujący sposób:
Wg kryterium C- cena oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Punkty, jaki otrzymają badane oferty będą liczone
w następujący sposób:
C-( cena najtańszej oferty/ cena oferty badanej)x 100pkt
13.3. Jeżeli w postepowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej , gdyż zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, a w jedynym kryterium oceny jest cena, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie, ofert
dodatkowych.
13.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza.
14.2. Zamawiający unieważni postepowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w §45
Regulaminu.
14.3. O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postepowania Zamawiający powiadomi
niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Powiadomienie do dokonaniu wyboru oferty będzie zawierało nazwę i siedzibę wykonawcy,
którego oferta została wybrana oraz cenę, informacje o wykonawcach, których oferty
zostały odrzucone oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając
uzasadnienia faktyczne i prawne.
14.4. Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 3
dni roboczych od dnia przekazania zamówienia o wyborze oferty, jednak nie później niż
przed upływem terminu związania ofertą.

14.5.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia kontraktu, lub w sytuacji uwzględnienia protestu wniesionego na wybór
najkorzystniejszej oferty, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
15.1. ZAŁĄCZNIK nr 3 do niniejszej Specyfikacji zawiera wzór umowy, jaka zostanie podpisana z
Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę.
16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:
16.1. ZAMAWIAJĄCY żądać będzie od WYKONAWCY, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 2%
ceny ofertowanej brutto.
16.2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
-pieniądzu na konto Zamawiającego z adnotacja ,, zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w sprawie – dostawa węgla kamiennego”
-poręczeniach lub gwarancjach bankowych
-gwarancjach ubezpieczeniowych
16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wybrany WYKONAWCA zobowiązuje się
wnieść przed podpisaniem umowy.
16.4. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia określone zostaną w umowie.
17. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postepowania Wykonawcy
biorącemu udział w postepowaniu przysługuje wniesienie protestu do Zamawiającego
zgodnie z postanowieniami Rozdziału 10 Środki odwoławcze §63, §64, §65 Regulaminu
Udzielania Zamówień.
18. INNE:
18.1. Wszystkie załączone do SIWZ materiały mogą być wykorzystane wyłącznie do opracowania
danej koncepcji. Ich powielanie i udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiającego jest zabronione.
18.2. Załączniki:
-Formularz ofertowy
Zał. nr 1
-Oświadczenie
Zał. nr 2
-Wzór umowy
Zał. nr 3
-Harmonogram dostaw
Zał. nr 4
Deklaracja pochodzenia węgla
Zał. nr 5
Wykaz zrealizowanych dostaw
Zał. nr 6

