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S P E C Y F I K A C J A 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ulicy  Nasiennej 6     

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 4 600,0 ton miału węglowego. 
 

Postępowanie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy  
„Prawo zamówień publicznych” 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozładunek – loco plac opałowy PEC Sp. z o.o.  
w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6 – 4 600,0 ton (cztery tysiące sześćset ton) miału węglowego. 
Wykonawca gwarantuje dostawę miału węglowego o niżej wymienionych parametrach  
i charakterystyce: 

1. sortyment M II typ 32 (PN-82/G-97002) o granulacji 0÷25 mm z zastrzeżeniem: 
a) zawartość podziarna 0÷1 mm nie może przekraczać  25 %, 
b) największy wymiar ziarna 40,0 mm, 
c) zawartość nadziarna 25÷40,0 mm nie może przekraczać  5 %, 

2. wartość  opałowa  Q
r

t
 -  min. 23 000 kJ/kg    

3. popiół    Ar
 -  do 17%  

4. siarka    Sr
 -  do  0,7% 

5. części lotne    Vdaf -  powyżej 28%  

6. wilgoć całkowita             W
r

t
 -  od 6% - do 15%  

7. temperatura  
  mięknienia popiołu TA -  powyżej  1300 oC 

8. spiekalność  RI -   do 40 

O każdej wysyłce opału w dniu jej nadania, Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie 
oraz drogą elektroniczną, dołączając dokument potwierdzający ilość wysłanego opału. 

II. WARUNKI  REALIZACJI  DOSTAW 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować całą ilość miału węglowego na plac 
opałowy Zamawiającego. Dostawy tylko transportem kolejowym. 

2. Wszelkie koszty i czynności związane z dostawą, rozładunkiem, czyszczeniem  
i wygłaszaniem wagonów, pracami manewrowymi, dostarczenie listów przewozowych  
do Zamawiającego leżą po stronie Wykonawcy. 

3. Sposób odkładania rozładowywanego miału musi gwarantować po zakończonym 
rozładunku  dostęp spychaczy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przyjęcia tygodniowo opału w ilości nie większej  
niż 2 300,0 ton dla jednej dostawy. Jednorazowo na plac opałowy do rozładunku można 
podstawić 11 wagonów, natomiast bocznica Zamawiającego mieści 40 wagonów. 

5. Bocznica kolejowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Stargardzie, odgałęzia 
się w stacji Stargard od toru nr 304 rozjazdem nr 851 w km 176,171 linii kolejowej nr 351 
Poznań Główny - Szczecin Główny, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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6. Czas między zakończeniem rozładunku, a początkiem rozładunku kolejnej dostawy musi 
wynosić minimum 3 dni robocze. 

7. Rozładunek będzie odbywał się bezpośrednio na placu opałowym, bez konieczności 
organizowania dalszego przeładunku. Wymiary placu opałowego pozwalają na swobodne 
manewrowanie sprzętem, bez żadnych ograniczeń. 

8. Zamawiający zapewnia dostęp do bocznicy i placu opałowego całodobowo, w porze nocnej 
zapewnia oświetlenie całego placu opałowego.  

9. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w w drugiej połowie lutego 2022 r.,  
w dostawach po 2 300 ton-loco plac opałowy PEC (40 wagonów) w następujących 
terminach: 

- 15.02.2022 r. 

- 28.02.2022 r. 

III. POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE SPRAWDZENIA JAKOŚCI DOSTARCZONEGO OPAŁU 

A. POBÓR PRÓBEK DOSTARCZONEGO OPAŁU 

1. Każda dostawa miału węglowego będzie badana przez laboratorium Zamawiającego  
w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia – rozdział I. punkt 2,3,4,5,6. Wyniki badań 
będą stanowić podstawę do złożenia reklamacji.  

2. Z każdej dostawy, Zamawiający komisyjnie pobierze próbki do oceny zgodności parametrów 
otrzymanych z zamówionymi. Do każdej dostawy, Zamawiający stosować będzie jedną  
z dwóch metod poboru próbek: 
 z wagonów znajdujących się na bocznicy PEC, 
 ze składu, po zakończeniu rozładunku dostawy.  

O sposobie i terminie poboru próbek, Zamawiający powiadomi telefonicznie lub elektronicznie 
Wykonawcę,  po otrzymaniu od niego terminu planowanej dostawy.  

3. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. W przypadku,  
gdy przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się w wyznaczonym terminie do udziału  
w pobieraniu próbek, traktowane to będzie jako upoważnienie Zamawiającego do pobrania 
próbek bez jego udziału. 

4. Komisja pobierze jedną próbkę opału i podzieli ją na 3 części:   

 jedna dla Wykonawcy,  
 druga dla Zamawiającego,  
 trzecia zostanie zaplombowana i jako próbka rozjemcza pozostanie u Zamawiającego. 

5. Zamawiający próbkę przeznaczoną dla Wykonawcy, w przypadku jego nieobecności, 
zatrzyma w swojej siedzibie lub prześle do Wykonawcy na jego wniosek. Koszty przesyłki 
ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia na własny koszt, wykonania poboru próbek  
i badań laboratoryjnych miału w zakresie opisany w przedmiocie zamówienia – rozdział I. 
punkt: 1,7,8 przez laboratorium posiadające akredytacje w odpowiednim zakresie.  
Wyniki z tych badań będą podstawą do złożenia ewentualnej reklamacji i naliczenia kar.  
W przypadku naliczenia kar na podstawie tych badań, kosztami badań zostanie obciążony 
Wykonawca. 
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B. REKLAMACJE ORAZ NALICZANIE KAR 

1. W przypadku otrzymania dostawy o parametrach niezgodnych z zamówionymi, Zamawiający 
złoży pisemnie reklamację do Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty poboru próbek. 

2. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego. 

3. Brak reakcji Wykonawcy w wyznaczonym czasie upoważnia Zamawiającego do naliczania kar 
zgodnie z umową. 

4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, próbka rozjemcza zostanie oddana do badania 
przez niezależne laboratorium, wyznaczone w uzgodnieniu przez obie strony.  

5. Koszty analizy pokrywa strona, której zastrzeżenia nie potwierdziły się.  

6. Wyniki próbki rozjemczej stanowić będą podstawę do naliczenia kar. 

IV. WARUNKI I WYMOGI ZAMÓWIENIA     

1. Warunkiem przyjęcia oferty jest spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych  
w SWZ.  

2. Oferta powinna odnosić się do pełnego zakresu opisanego SWZ. 

3. Termin realizacji: druga połowa lutego 2022 r. wg harmonogramu dostaw. 

4. W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy prowadzą działalność  
w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia nie krócej niż 3 lata.  

5. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium  
w wysokości 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu 
składania ofert. 

5.1. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji 
bankowej.  

5.2. Sposób wnoszenia wadium: 

a) przelewem - na konto PEC Sp. z o.o. – Bank PEKAO S.A. I / O w Stargardzie                              

                           NR 16124039011111000042187189 

Do oferty należy załączyć potwierdzenie wniesienia wadium. Dokument przelewu 
winien być opisany (wadium, nazwa zadania). 

b) gwarancja – należy załączyć do oferty przetargowej. 

Gwarancja winna być wystawiona na okres nie krótszy niż okres związania ofertą tj. 45 dni.  

Gwarancja winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego 
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy, na warunkach określonych w SWZ, 
b. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
c. Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

7. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych  
z opracowaniem i złożeniem oferty przez Wykonawcę. 
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8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej oraz częściowej. 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Dopuszcza się fakturowanie częściowe. 

2. Faktury częściowe będą wystawiane po każdej dostawie ustalonej w harmonogramie. 

3. Zamawiający ureguluje należność za wykonanie przedmiotu umowy (części) na podstawie   
otrzymanych faktur VAT w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania na wskazane w fakturze 
konto bankowe. 

4. Podstawą do wystawienia faktur będzie potwierdzenie przez Zamawiającego dostarczenia 
przedmiotu umowy (części) na plac opałowy Zamawiającego.  

VI. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA OFERTY 

1. Opakowanie i oznaczenie ofert. 

Oferta winna być umieszczona w 2 kopertach: wewnętrznej oraz zewnętrznej.  

Zarówno koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna winna być oznaczona:  

„PEC Sp. z o.o. w Stargardzie oferta na dostawę 4 600,0 ton miału węglowego” 

Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opisana nazwą i adresem Wykonawcy,  
aby umożliwić odesłanie jej w przypadku złożenia po terminie. 

2. Sporządzanie oferty. 

2.1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą 
techniką.  

2.2. Wszystkie ceny jednostkowe, kwoty i sumy ujęte w ofercie powinny być wyrażone  
w złotych polskich.  Nie dopuszcza się żadnych negocjacji cenowych. Ewentualne opusty, 
rabaty winny być wliczone w cenę.  

2.3. Informujemy, że jesteśmy zakładem energochłonnym a zakupiony miał zostanie zużyty 
do celów opałowych w związku z czym podlega zwolnieniu z akcyzy  na wyroby węglowe. 

2.4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. 

2.5. Każda strona oferty winna być ponumerowana i podpisana (zaparafowana).  

2.5. Oferta winna być spięta (zszyta) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 

2.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SWZ dokumenty  
i oświadczenia, bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń  
ze strony Wykonawcy. 

2.7. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym, 
wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, dokonanego przez 
tłumacza przysięgłego legitymującego się stosownymi dokumentami. 

2.8. Załączniki nr 1 „OFERTA PRZETARGOWA” winien być podpisany przez osoby uprawnione 
do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
(zgodnie z odpisem potwierdzającym zarejestrowanie działalności gospodarczej  
lub prawidłowo udzielonym pełnomocnictwem). 
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3. Zawartość oferty. 

 Oferta winna zawierać: 

3.1.    Spis treści z podaniem numerów stron.  

3.2.    Dokument „OFERTA PRZETARGOWA” wg załącznika nr 1. 

3.3.    OŚWIADCZENIA zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3.4.     Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą     
    podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru     
    Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. 

3.5.     Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

3.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wydrukowanego  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3.8. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej, również kopię umowy spółki cywilnej.  

3.9. W przypadku spółek z o.o. dowód upoważniający do zaciągania zobowiązań  
w rozumieniu art. 230 KSH.  

3.10. Wykaz dostaw w tym minimum 2 dostawy (o minimalnej ilości 10 000,0 ton każda) 
zrealizowane w okresie ostatnich 2 lat, licząc wstecz od daty składania ofert  
z podaniem Zamawiającego i ilości. Należy wypełnić załącznik nr 3 (wzór druku). Każdą 
dostawę wymienioną w tym załączniku należy potwierdzić referencjami. 

3.11. Bilans oraz rachunek zysków i strat za okres ostatnich 3 lat obrotowych,  
a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu oraz rachunku 
zysków i strat, informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności  
za okres ostatnich 3 lat obrotowych. 

3.12. Informację wystawioną przez bank, w którym Wykonawca posiada podstawowy 
rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych  
i zdolność kredytową Wykonawcy łącznie, co najmniej 1 000 000,00 zł (milion złotych 
00/100), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

3.13. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

Złożone dokumenty mogą być kserokopiami. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania  
(na etapie badania oferty) przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii,  
gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

Wykonawca winien ustosunkować się do wszystkich wymagań Zamawiającego określonych  
w punkcie 2 i 3 pod rygorem odrzucenia oferty. 
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Termin związania ofertą ustala się na okres 45 dni licząc od terminu składania ofert.  

VII. TERMIN, MIEJSCE ZŁOŻENIA, OTWARCIE OFERT 

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  
w Stargardzie przy ul. Nasienna 6 do dnia 14.01.2022 r. do godz.10 00 

2. Do momentu upływu terminu składania ofert, Wykonawca ma prawo wycofać swoją ofertę. 
Zwrot wycofanych ofert nastąpi po terminie otwarcia ofert. Oferty wycofane nie zostaną otwarte 
i odczytane na otwarciu ofert. Podczas otwarcia ofert zostaną zdjęte tylko koperty zewnętrzne  
w celu identyfikacji Wykonawcy. 

3. Oferty, które będą złożone po wyznaczonym terminie będą zwrócone bez otwierania. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Stargardzie przy ul. Nasienna 6, 
lok. 25, w dniu 14.01.2022 r. o godz. 10 30 bez udziału składających oferty. 

5. Po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie www.pec.stargard.pl informację dotyczącą  
otwarcia ofert, podając imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, a także 
cenę oferty. 

6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
uzupełnienia ofert oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

VIII. ANALIZA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

1. Podczas sprawdzania ofert i ich zgodności z wymaganiami komisja ustala czy: 

1.1. Oferta została złożona w wymaganym terminie.  

1.2. Wpłacono wadium w wymaganym terminie i formie. 

1.3. Oferta została prawidłowo podpisana (zgodnie z rozdz. VI. p. 2.8.). 

1.4. Oferta jest zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Ofertę, która nie spełnia powyższych wymagań komisja odrzuca. 

2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

  - cena 100 % 

Przy kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta o najniższej cenie, pozostałe oferty 
proporcjonalnie do oferty najtańszej. 

IX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę o najniższej cenie przy 
zachowaniu i spełnieniu wszystkich wymogów zawartych w SWZ. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od podpisania umowy, 
Zamawiający podpiszę umowę z Wykonawcą następnym w kolejności. 

3. O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi Wykonawców na stronie www.pec.stargard.pl 
wskazując firmę (nazwę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 



Strona | 7  
 

X. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ    

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynie  
na mniej niż 6 dni roboczych przed terminem składania ofert. Wyjaśnienie do SWZ będą 
publikowane na stronie internetowej www.pec.stargard.pl  

3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Jacek Gutowski tel. 91 578 84 20,  
fax. 91 578 84 52 w godzinach od  800 – 1400. pok. 25,  e-mail: jgutowski@pec.stargard.pl      

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY  

1. Wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia, terminów realizacji, 
terminów płatności. 

2. Podana cena ofertowa pozostanie bez zmian podczas realizacji umowy. 

3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 80 000,00 zł 
(osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej. Gwarancja winna zawierać stwierdzenie,  
że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty zabezpieczenia, zgodnie  
z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji winna być ona wystawiona  
na okres dłuższy o 30 dni od terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie pokrycia roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania następujących kar: 

5.1.  w przypadku niedotrzymania parametrów określonych w SWZ oraz w umowie: 

a) za każdy rozpoczęty procent zawyżenia udziału podziarna powyżej 25 %, zostanie 
obniżona cena miału  o  3 zł/t, 

b) za każdy rozpoczęty procent zawyżenia udziału nadziarna (25÷40,0) powyżej 5 %, 
zostanie obniżona cena miału  o  3 zł/t, 

c) za każdy rozpoczęty procent udziału nadziarna o rozmiarze powyżej 40,0 mm, 
zostanie obniżona cena miału  o  3 zł/t, 

d) zawartość popiołu oznaczana w oparciu o normę PN-ISO 1171. Za zawyżony popiół  
w dostawie wyliczana jest proporcjonalnie wg wzoru: 

               gdzie: 
 

  D – rzeczywista wielkość dostawy [t], 
                                                           C – cena jednostkowa (węgiel + transport  

                                                         +rozładunek) [zł/t], 
  Ar – zawartość popiołu w dostawie [%] 
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e) za zaniżoną wartość opałową dla każdej dostawy miału węglowego kara wyliczana jest 
według wzoru : 

1,1
23000




CD
Q

Q
r

r

   gdzie: 

  D – rzeczywista wielkość dostawy [t], 
 C – cena jednostkowa (węgiel + transport+  
                                                                                      rozładunek) [zł/t], 
 Qr – wartość opałowa danej dostawy 









kg

kJ  

       

Przykład naliczania kar dla dostaw  2 300,0: 

Dostawa miału węglowego w ilości 2 270 ton o wartości opałowej 22 500 kJ/kg i zawartości 
popiołu 18,2% i cenie jednostkowej 200 zł/t  

 

Kara za zawyżony popiół: 

 

 
 

Kara za zaniżoną wartość opałową:  
 

 
 

Za dostarczony miał węglowy o parametrach korzystniejszych od zamówionych, 
Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat.  

5.2. karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc) za każdy dzień zwłoki w dostawie miału  
w stosunku do terminu ustalonego w harmonogramie dostaw opału, 

5.3. karę za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn obciążających 
Wykonawcę - 10% wartości wynagrodzenia umownego netto. 

5.4. karę za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub z przyczyn obciążających 
Zamawiającego - 10% wartości wynagrodzenia umownego netto. 

6. W przypadku dostarczenia 2 dostaw niezgodnych z przedmiotem  zamówienia (oprócz kar 
wymienionych w pkt.5.) albo niedotrzymania ustalonych terminów dostaw, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i zatrzymania zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

7. W sprawach nie uregulowanych umową obowiązywać będą właściwe przepisy Kodeksu   
Cywilnego. 

8. Integralną częścią umowy będzie niniejsza specyfikacja oraz oferta Wykonawcy. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem zwolnionym z akcyzy  z tytułu zużycia przez zakłady 
energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe, w których wprowadzone zostały w życie 
systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia 
efektywności energetycznej Art. 31a ust. 1 pkt. 8 

10. Zamawiający informuje, że posiada oświadczenie starosty o posiadaniu instalacji innej niż 
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instalacja o mocy cieplnej poniżej 1 MW, którego kopię przekaże Wykonawcy przed pierwszą 
dostawą miału węglowego. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa, na warunkach określonych w SWZ - zostanie podpisana z Wykonawcą, który złożył 
ofertę o najniższej cenie przy spełnianiu wszystkich warunków określonych w SWZ  

2. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać 
dopełnione po zakończeniu postepowania w celu  zawarcia umowy.  

3. W pozostałym zakresie odpowiedzialność stron za nie wykonanie, bądź nienależyte wykonanie 
umowy kształtować się będzie wg zasad określonych w Kodeksie cywilnym.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania przed terminem 
składania ofert oraz unieważnienia postepowania bez podania przyczyny 

 
 

 
 
 
…………………………..….   ……….................................         ………………………….......... 

Sporządził                                Sprawdził        Przewodniczący komisji 

 
 
 
 
 

   ……………………….......... 
               Zatwierdził 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do SWZ: 

1. Załącznik nr 1 – Dokument „Oferta przetargowa”, 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia, 
3. Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw. 
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        Załącznik nr 1 (wzór) 

 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

na dostawę i rozładunek 4 600,0 ton miału węglowego  
na warunkach określonych w SWZ 

 
 
Zamawiający:  
 

PEC Sp. z o.o. w Stargardzie  
 
 
Wykonawca:  

 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
(nazwa, adres, tel.) 

 
 
 

 Elementy wyceny 
Cena jednostkowa 

netto (zł/t) 
Ilość Wartość netto (zł) 

1 Opał  4 600 ton  

2 Transport  4 600 ton  

3 Rozładunek  4 600 ton  

4 Łączna wartość 
(poz. od 1 do 3) 

 4 600 ton  

 
 
 
 
 
 

DATA: …………………………......................  ………................................................................................ 
                          Podpis: (podpisy osób posiadających pełnomocnictwo)



Strona | 11  
 

                          
Załącznik nr 2 (wzór)   

OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczamy, że oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego w specyfikacji warunków 
zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi niniejszą specyfikacją 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że: 
a) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,  

a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 
c) znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. Oświadczamy, że składając ofertę pozostajemy nią związani nie krócej niż 45 dni licząc od 
terminu składania ofert.  

5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego 
nam wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że /nie/* jesteśmy płatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP............................................... 

7. Oświadczamy, że /nie/* wyrażamy zgodę na zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (w przypadku wybrania oferty i wniesienia wadium  
w pieniądzu). 

8. Oświadczamy, że wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) odbierzemy w formie przelewu 
bankowego: 

Bank ....................................................................................................................................................................................... 

numer konta ....................................................................................................................................................................... 

Wyklucza się formę gotówkową zwrotu wadium. 

9. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gotówki/gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 
80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100).   

10. Oświadczamy, iż nie toczy się przeciw nam postępowanie sądowe dotyczące nienależytego  
lub nierzetelnego wykonania umowy. 
 
 

Oferta składa się z ....................... kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stron. 
 (ilość stron) 

*  niepotrzebne skreślić 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej RODO), informujemy, że:  
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 administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.  
z o.o. (dalej PEC) z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie; dane 
kontaktowe: pec@pec.stargard.pl, tel. 91 578 84 00 

 inspektorem ochrony danych osobowych w PEC jest dr Marlena Płonka, z którą można 
kontaktować się mailowo pod adresem iodo@pec.stargard.pl lub pisemnie na adres 
siedziby wskazany powyżej 

 dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia 
działań przed zawarciem umowy w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym może być udostępniana 
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji 
publicznej lub które mają dostęp do powierzonych im danych przez PEC w związku ze 
świadczeniem usług na rzecz administratora oraz podmioty upoważnione z mocy prawa 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres czterech lat od zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia – zgodnie z obowiązującym w PEC Regulaminem Pracy Komisji 
Przetargowej 

 podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym 
postępowaniu a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia 
składanej oferty  

 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 posiadają Państwo: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznacie, że przetwarzanie danych odbywa się 
niezgodnie z przepisami 

 nie przysługuje Państwu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

 
 
 
 
 
 

…………………….......................................       ……………….........................................................                                      
pieczątka firmowa Wykonawcy                                           podpis osób składających oświadczenia 
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      Załącznik nr 3 

Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 2 lat licząc wstecz od daty składania ofert (wybór) 
  

L.p. Ilość dostarczanego opału Lokalizacja dostaw, nazwa Zamawiającego  Rok realizacji 
 

Wartość dostawy netto 
(PLN) 

     

     

     

     

               


