Załącznik nr 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o.
pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
tel.: 71 78 88 501; fax: 71 78 88 502
e-mail: pter@pter.pl
2. Określenie trybu postępowania:
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ust. 7.1 Regulaminu udzielania Zamówień w PGNiG TERMIKA
Energetyka Rozproszona sp. z o.o.
Na podstawie art. 138a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejsze
postępowanie jest zwolnione z obowiązku stosowania jej zapisów.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przeznaczone
są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być
wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w postępowaniu objęte
są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Nazwa postępowania:
„Dostawy węgla dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie w okresie wrzesień 2020 r. –
marzec 2021 r.”.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, na koszt i ryzyko Wykonawcy, miału węgla
kamiennego jednorodnego w ilości podanej w tabelce poniżej, transportem
samochodowym, na plac Centralnej Ciepłowni w Dęblinie, przy ulicy Składowej 53
(08-530 Dęblin) o następujących parametrach w stanie roboczym:
wartość opałowa min. 23 000 kJ/kg


zawartość popiołu

do 12 %



zawartość siarki

do 0,5 %



zawartość części lotnych

od 29 %



wilgotność całkowita

do 15%



granulacja – uziarnienie

0 - 20 mm.



zawartość podziarna ( 0-1 mm max 15%)
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zawartość nadziarna ( > 20 mm max 5%)
Dostawy węgla
Rok

Miesiąc

wrzesień

październik
2020
listopad

grudzień

styczeń

2021

luty

marzec

Tydzień

Tygodniowo

1-6
7-13
14-20
21-27
28-4
5-11
12-18
19-25
26-1
2-8
9-15
16-22
23-29
30-6
7-13
14-20
21-27
28-3
4-10
11-17
18-24
25-31
1-7
8-14
15-21
22-28
1-7
8-14
15-21
22-28

OGÓŁEM

OGÓŁEM

0
0
0
0
600
700
700
700
700
500
500
500
500
600
600
600
800
600
600
500
500
500
500
500
400
400
400
400
400
300
14000

600

2800

2000

2600

2700

1800

1500

14000

4.3

Oferta powinna obejmować:



określenie oferowanej ceny węgla dostarczanego Zamawiającemu,



określenie parametrów oferowanego węgla potwierdzone wynikiem analizy
z akredytowanego laboratorium,



potwierdzenie ilości i harmonogramu dostaw,



potwierdzenia warunków płatności,
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parafowany projekt umowy.

4.4

Każdy samochód będzie ważony przed i po rozładunku.

4.5

Rozładunek odbywać będzie się kosztem, ryzykiem i staraniem Wykonawcy.

4.6

Dostawy będą realizowane w dni robocze.

5. Opis części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych:
NIE DOTYCZY
6. Termin wykonania zamówienia:
6.1. Rozpoczęcie dostaw: 28 września 2020 r.
6.2. Zakończenie dostaw: 28 marca 2021 r.
6.3. Dostawy będą realizowane w częściach na podstawie zleceń (zamówień)
wystawionych przez Zamawiającego.
7. Informację o możliwości składania ofert wariantowych lub ofert częściowych
(opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli dopuszcza się ich składanie):
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania

tych

warunków,

w

tym

informacje

dotyczące

oświadczeń

i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia wymaganych warunków oraz umożliwienia oceny ofert:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
przedmiotu zamówienia.
8.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
8.3. Dysponują odpowiednim zapleczem technicznym oraz osobowym do wykonania
zamówienia.
8.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie
zamówienia w terminie i w sposób określony w niniejszej specyfikacji.
Na okoliczność spełnienia warunków określonych w pkt. 8.1. do 8.4. Oferent złoży
oświadczenie wg Załącznika nr 2 do SIWZ.
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8.5 W terminie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej trzy
zlecenia dostawy węgla każde wielkości co najmniej 12 000 Mg. Celem
potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca złoży oświadczenie załączone do
specyfikacji lub załączy referencje potwierdzające powyższe.
Zamawiający dokona oceny spełniania

przez Oferenta

warunków udziału

w postępowaniu na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
9. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 17 września 2020 r., do godziny 10:00 poprzez:


przesłanie na adres pocztowy Spółki: PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona
sp. z o.o., ul. Składowa 53, 08-530 Dęblin;



przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pter@pter.pl,



w sekretariacie Spółki w godzinach pracy biura 8:00-15:00: PGNiG TERMIKA
Energetyka Rozproszona sp. z o.o., ul. Składowa 53, 08-530 Dęblin.

10. Informacja czy otwarcie ofert jest jawne, a w przypadku jawności miejsce
i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu
17 września 2020 r. o godzinie 10:05 w pokoju Dyrektora Centralnej Ciepłowni
w Dęblinie.
11. Termin związania ofertą:
Oferent związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od daty upływu terminu
składania ofert.
12. Informację na temat wysokości i formy wadium, zasad jego zwrotu i przyczyn
utraty wadium przez Wykonawcę, jeśli wadium jest wymagane:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
13. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia wykonania umowy, jeżeli jest
wymagane, jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych - należy podać
kwotę zabezpieczenia dla poszczególnych części zamówienia:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania
Umowy.
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14. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
14.1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować

będzie następujące kryteria:
Maksymalna
Lp.

Ozn.

Nazwa kryterium

liczba

Waga

punktów w
kryterium

1

14.2.

Kc

Cena netto

100%

100

Liczba punktów dla każdej oferty na podstawie przyjętych kryteriów zostanie

obliczona wg poniższego wzoru:
Kx = Kc
gdzie:
Kx – łączna liczba uzyskanych punktów przez ofertę „x”;
Kc – liczba uzyskanych punktów przez ofertę „x” za kryterium Cena netto oferty
za dostawę 1Mg,
14.3.

Liczbę punktów uzyskanych przez Oferenta w kryterium Cena netto

za dostawę 1Mg:
Kc =

𝑪𝒎𝒊𝒏
𝑪𝒙

x 100 pkt

gdzie:
Kc – liczba punktów uzyskanych przez Oferenta;
Cmin – najniższa cena netto nieodrzuconej oferty za dostawę 1 Mg;
Cx – cena netto oferty badanej „x” za dostawę 1Mg.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
15. Informację o zamiarze zawarcia Umowy ramowej:
Niniejsze postępowanie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.
16. Informację czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji lub aukcji
elektronicznej

(wraz

z

adresem

strony

internetowej,

na

której

będzie

prowadzona aukcja elektroniczna):
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Oferentem,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
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17. Informację o dopuszczeniu ewentualnych podwykonawców i wskazanie części
zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:
Przed

powierzeniem

części

zamówienia

podwykonawcy,

Wykonawca

jest

zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze zlecenia
zamówienia

Podwykonawcy oraz uzyskać na takie działanie pisemną zgodę

Zamawiającego.
18. Informację o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony
internetowej, jeżeli dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną, a także
nazwiska osób upoważnionych do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami
oraz zastrzeżenie obowiązku potwierdzania przez Wykonawcę faktu otrzymania
faksem

bądź

drogą

elektroniczną

wszelkich

oświadczeń,

wniosków,

zawiadomień oraz informacji wysyłanych przez Zamawiającego:
W przypadku zapytań merytorycznych do przedmiotu postępowania, zapytania
należy kierować na poniższy adres e-mail. Pytania wraz z odpowiedziami
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.
Osoba do kontaktu w sprawie udzielenia informacji dot. postępowania:
Michał Potrzuski, e-mail: michal.potrzuski@pter.pl, tel.: +48 661 120 478.
19. Zastrzeżenie o możliwości składania przez Wykonawców dokumentów w języku
obcym:
W przypadku złożenia przez Oferenta dokumentu w obcym języku, do oferty należy
dołączyć tłumaczenie dokumentu wykonane przez tłumacza przysięgłego.
20. Istotne postanowienia umowy albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
21. Zastrzeżenie możliwości zmiany lub odwołania warunków zawartych w SIWZ:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w SIWZ w wypadku
powstania ważnej przyczyny. W przypadku dokonania zmiany zapisów SIWZ
Zamawiający poinformuje o dokonanych zmianach na stronie internetowej,
w miejscu gdzie opublikowano SIWZ. W przypadku gdy zmiana SIWZ prowadzić
będzie do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści na swojej
stronie internetowej informację o dokonanych zmianach w ww. dokumentach.
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22. Dodatkowe zastrzeżenia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty
w przypadkach określonych w Regulaminie udzielania Zamówień w PGNiG
TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, który złoży ofertę
ocenioną za najkorzystniejszą oraz wypełnił oświadczenie wymienione w pkt. 8.5
do przedstawienia referencji na potwierdzenie faktu spełnienia opisanego w pkt. 8.5
warunku.
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