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Sławno, dnia 12.05.2022r. 

 

 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 
 

 

I. Informacja o Zamawiającym. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Sławnie przy 

ul. Rapackiego 19a, 76-100 Sławno 

tel.: (59) 810-76-25 

e-mail: r.jankowski.mpec@gmail.com 

Internet: www.mpec.slawno.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Zamówienie niniejsze jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 3 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 i na podstawie art. 364 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zamówienie nie podlega jej 

przepisom. 

2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony. 

3. Rodzaj zamówienia – dostawa. 

4. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: - „Dostawy węgla kamiennego  

M II typ: 31.2, 32.1 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

ul. Rapackiego 19a, 76-100 Sławno” 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na plac składowy MPEC Sławno, tj. Kotłowni 

Rejonowej KR-1 przy ul. Witosa 11 w Sławnie, węgla kamiennego do celów 

energetycznych w ilości 1.000 Mg na sezon grzewczy 2022/2023, zgodnie z normami 

PN-82/G 97001, 97002, 97003:  

Węgiel typ 31.1 lub 31.2 M II A w stanie roboczym o następujących parametrach 

jakościowych: 

 

Wartość opałowa  22.000 kJ/kg – 22.999 kJ/kg 

Zawartość popiołu  do 18% 

Zawartość siarki  do 0,65% 

Zawartość wilgoci całkowitej do 12% 

Granulacja 0 – 20mm 

Części lotne powyżej 28 % 

 

2. Zakupiony miał węglowy zostanie wykorzystany na cele zwolnione od podatku 

akcyzowego. Zamawiający jest finalnym nabywcą węglowym w rozumieniu art. 2 

ust.1 pkt 23c ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020, 

poz. 722 z późn. zm.), a nabywane wyroby węglowe przeznaczone będą do celów 

uprawniających do zwolnienia od akcyzy wskazanych w art. 31a ust.1 pkt 8 Ustawy 

akcyzowej, ponieważ spełniamy warunki określone w art. 31c pkt 1 i pkt 3 Ustawy. 

3. Terminy i harmonogram dostaw. 

Wykonawca będzie dostarczał węgiel na plac składowy Zamawiającego w okresie          

mailto:r.jankowski.mpec@gmail.com
http://www.mpec.slawno.pl/
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od 01-06-2022r. do 15-07-2022r. w następujących ilościach i okresach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej lub wariantowej, 

zgodnej z ilościami przewidzianymi dla każdej partii dostaw.   

 

IV. Wymogi formalne oferty:  

1. Każda oferta powinna zawierać: 

a) Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

c) Oferta winna spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ, a także 

zawierać wszystkie żądane dokumenty i załączniki. Oferta powinna być 

sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 

Formularz oferty oraz wymagane załączniki zostaną wypełnione przez Oferenta 

zgodnie z postanowieniami niniejszej SWZ, bez dokonywania w nich 

jakichkolwiek zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część nie dotyczy Oferenta 

– należy wpisać “nie dotyczy”. 

d) Oferta oraz wymagane załączniki składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób 

uprawnionych do reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie            

z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

e) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymaga 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego, w formie 

oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii. 

f) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez Zamawiającego wzorami. 

g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby/ osób podpisujących ofertę. 

h) Wszystkie strony oferty powinny być spięte/zszyte w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. 

i) Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów 

lub nierzetelnych oświadczeń mających znaczenie dla prowadzonego 

postępowania spowoduje wykluczenie Oferenta z dalszego postępowania. 

j) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Oferent winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą 

zostać ujawnione innym uczestnikom postępowania poprzez wydzielenie ich               

w sposób widoczny i nie budzący wątpliwości, z adnotacją „ Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. 

k) Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów jest podstawą do odrzucenia 

oferty, natomiast złożenie dokumentu w niewłaściwej formie ( np. kopia 

dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem ) może stanowić 

Partia dostaw Termin realizacji dostaw Planowana ilość [Mg] 

2022 rok 

I do 17-06-2022 300 

II do 01-07-2022 300 

III do 15-07-2022 400 

Razem: 1000 
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podstawę do wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia braków formalnych 

złożonej oferty. 

l) Oferent zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie lub opakowaniu                      

z napisem: „Oferta – dostawy węgla”. 

 

2. Oferent winien załączyć do oferty następujące zaświadczenia i dokumenty: 

a) Formularz ofertowy wg wzoru - Zał. nr 1 do SWZ. 

b) Oświadczenie o posiadaniu statusu „pośredniczącego podmiotu węglowego”-  

Zał. nr 2 do SWZ. 

c) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Zał. nr 

3 do SWZ. 

d)  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil prowadzonej działalności 

Oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Oferent jest uprawniony 

do występowania w obrocie prawnym. Za aktualny odpis albo aktualne 

zaświadczenie uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zaświadczenie wystawione jest              

w dacie wcześniejszej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

wówczas musi zawierać zapis dokonany przez uprawniony organ do wystawienia 

zaświadczenia, że jest ono aktualne w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego. 

e) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do reprezentowania Oferenta - 

pełnomocnictwo dla osób składających ofertę, o ile nie wynika to                                  

z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

f) Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                       

i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały zrealizowane 

należycie. 

g) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. V SWZ ppkt.10 – Zał. nr 

4 do SWZ. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków. 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000 zł. 

2. Wadium powinno być wniesione jako wpłata na konto Zamawiającego w PKO BP SA 

Oddział 1 w Sławnie nr rachunku: 38 1020 4681 0000 1802 0037 7846 do dnia            

26 maja 2022 r. z adnotacją : ,,Dostawy węgla’’ 

3. Za termin wniesienia wadium zostanie  przyjęty termin uznania na rachunku 

bankowym Zamawiającego. 

4. Oferentowi, którego oferta nie została wybrana, wadium zostanie zwrócone w ciągu 

14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub zakończenia postępowania przetargowego 

bez wyboru którejkolwiek oferty lub jego unieważnienia. 

5. Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zwrócone nie wcześniej niż po 

zawarciu umowy na warunkach określonych w ofercie.   

6. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami ustawowymi 

na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 

a) odmówił zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie, 
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b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Oferent spełni warunek, jeżeli ze złożonych dokumentów wynikać będzie, że 

prowadzi działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Oferent zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 

lat dostaw węgla energetycznego oraz listy referencyjne wydane przez 

odbiorców, którym oferent dostarczał węgiel w ilościach zbliżonych do 

przedmiotu niniejszego postępowania. 

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 

Oferent spełni warunek składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. 

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Oferent spełni warunek składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału               

w postępowaniu. 

8. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana              

wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

przedstawionych przez Oferenta w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi 

jednoznacznie wynikać, iż Oferent spełnia ww. warunki. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści SWZ, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

d) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu                  

o udzielenie zamówienia, 

e) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

f) Oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej, oczywistej omyłki rachunkowej            

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innej 

omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 

      10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów : 

a) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 

nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub odmówili 

podpisania umowy, lub rozwiązali umowę przed terminem jej obowiązywania; 

c) z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu okoliczności leżących po stronie wykonawcy, jeżeli 

rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy, albo odstąpienie od niej nastąpiło        

w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 

zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

d) osobę fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
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wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,               

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

e) spółkę jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału            

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

f) spółkę partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g) spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo – akcyjną, których 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                        

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                   

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

h) osobę prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

i) podmiot zbiorowy, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się                                 

o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

j) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania. 

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

1. Oferent podaje cenę 1 Mg miału węglowego wraz z transportem bez podatku VAT, 

franco plac składowy Kotłowni Rejonowej KR-1, Sławno, ul. Witosa 11 dla każdej 

partii dostaw, którą zamierza realizować. Oferta powinna być sporządzona na 

formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 
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2. Węgiel o wyższej kaloryczności i mniejszej zawartości popiołu, i siarki będzie 

traktowany tak jak węgiel o parametrach podanych w pkt. III lit. a SWZ. 

3. Cena podana  w ofercie jest ceną stałą, która będzie obowiązywać przez cały okres 

trwania umowy. Ewentualny zakup dodatkowej partii węgla ( 20 % zamówienia 

podstawowego ) zostanie zrealizowany zgodnie z cenami zawartymi w ofercie. 

 

VII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 

1. Oferta powinna być złożona w formie opisanej w SWZ w sekretariacie 

Zamawiającego ul. Rapackiego 19A, 76-100 Sławno, nie później niż do godz. 12:45 

dnia 27.05.2022 r. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  27.05.2022 r. o godz. 13:00. 

3. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Zamawiający może żądać udzielania 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się jawnie. 

Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Ewentualny przyjazd i pobyt – na koszt 

własny. Komisja po otwarciu ofert odnotuje w protokóle nazwę firmy, adres oraz cenę 

oferty. Dane te zostaną ogłoszone wszystkim obecnym. 

5. Po zamknięciu części jawnej przetargu komisja przystąpi do badania ofert : wszelkie 

żądane przez komisję wyjaśnienia powinny być udzielone na piśmie. Niedopuszczalne 

jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty po terminie składania ofert . 

Nie dopuszcza się również negocjacji miedzy Zamawiającym, a Oferentem, 

dotyczących złożonej oferty w tym zwłaszcza zmiany ceny. 

6. Dalsze obrady komisji odbędą się bez udziału Oferentów. 

7. Oferty zakwalifikowane do oceny będą badane pod względem zgodności z kryteriami 

wyboru. 

8. O wyborze oferty Zamawiający  pisemnie zawiadomi Oferentów.  

 

VIII. Okres związania ofertą: 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

2. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 

IX. Wzór umowy na dostawę węgla stanowi załącznik nr 5 do niniejszego SWZ. 

Takie istotne postanowienia umowy zawarte we wzorze jak: 

1. Termin płatności. 

2. Sposób należytego wykonania umowy. 

3. Wysokość kar umownych. 

stanowią elementy umowy nie podlegające negocjacjom. 

 

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                           

i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
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Prezes Zarządu p. Robert Jankowski - tel. 59 810 76 25,                                                    

e-mail: r.jankowski.mpec@gmail.com 

 

XII. Inne informacje. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu przed terminem 

składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wyboru 

którejkolwiek oferty lub jego unieważnienia na każdym etapie postępowania (również po 

jego zakończeniu) bez podania przyczyn. 

 

XIII. Załączniki stanowiące integralną część SWZ: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie o posiadaniu statusu „pośredniczącego podmiotu węglowego” – 

Załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3. 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia „Dostawy węgla kamiennego M II typ: 31.2, 32.1 dla Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Rapackiego 19a, 76-100 Sławno” – 

Załącznik nr 4. 

5. Wzór umowy – Załącznik nr 5. 
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