I. Definicje
1. Zamawiaj cy

- Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. w Ostrowcu w.

2. Zarz d

- osoby uprawnione do reprezentowania Miejskiej Energetyki Cieplnej
zgodnie z wpisem do KRS

3. Dostawca

- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadaj ca
osobowo ci prawnej, która ubiega si o udzielenie zamówienia,
- masa w gla dostarczona na składowisko Miejskiej Energetyki Cieplnej

4. Dostawy
5. Cena

- warto wyra ona w jednostkach pieni nych, któr Zamawiaj cy jest
zobowi zany zapłaci Dostawcy za towar lub usług ; w cenie uwzgl dnia
si podstawek od towarów usług oraz podatek akcyzowy, je eli na
podstawie odr bnych przepisów sprzeda towarów (usługi) podlega
obci eniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

6. Najkorzystniejsza oferta
7. Analiza rozjemcza

- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów odnosz cych si do przedmiotu zamówienia

- analiza laboratoryjna wykonana dla próby rozjemczej w niezale nym
wspólnie uzgodnionym laboratorium

8. Chemiczne parametry
jako ci

- parametry opału decyduj ce o cenie lub o jej zmianie w wyniku
rozlicze wtórnych lub post powania reklamacyjnego

9. Partia

- ilo w gla dla której winny by okre lone parametry jako ciowe, w giel
od jednego dostawcy, w jednej klasie jako ciowej dostarczony w jednym dniu

10. Składowisko

- uformowana masa materiału składowana na powierzchni,

11. Wada

- ka da niezgodno
wymaganiami

12. Reklamacja

- uzgodniony tryb post powania w przypadku zgłoszenia (niedotrzymania)
parametrów jako ciowych i ilo ciowych

13. Komisja reklamacyjna

chemicznych parametrów jako ci z ustalonymi w umowie

- zespół po jednym przedstawicielu Zamawiaj cego i Dostawcy

14. Próbka komisyjna

!"! # ## w
- pobrana w obecno ci komisji reklamacyjnej zgodnie
celu wyznaczenia ostatecznych parametrów uzgodnionej partii w gla
pobranie próbki w gla musi by odnotowane w formie pisemnej.

15. Sekcja EM

- Sekcja Gospodarki Materiałowej Miejskiej Energetyki Cieplnej

II. Akty prawne i normatywne reguluj ce zasady post powania:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018, poz. 1025, z pó niejszymi
zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
z pó niejszymi zmianami)).

publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986

3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo przewozowe (Dz.U. 2017 poz 1983
zmianami)

z pó niejszymi

4. Polskie Normy:
- PN-82/G-97001 W giel kamienny – Sortymenty
- PN-G-97002:2018-11 W giel kamienny – Typy
- PN-82/G-97003- W giel kamienny do celów energetycznych
!"! # ## W giel kamienny i brunatny – Metody pobierania i przygotowania próbek
do bada laboratoryjnych
- PN-81/G-04511, PN-G-04560:1998
Paliwa stałe Oznaczanie zawarto ci wilgoci
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- PN-81/G-04512, PN-G-04560:1998
-

Paliwa stałe

Oznaczanie zawarto ci popiołu metod
wagow
PN-G-04513:1981
Paliwa stałe Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie warto ci opałowej
PN-G-04516:1998, PN-G-04560:1998 - Paliwa stałe - Oznaczanie zawarto ci cz ci lotnych
metod wagow
PN-G-04584:2001 - Paliwa stałe
Oznaczanie siarki całkowitej
PN-G-07010:1994- Składowanie w gla i obliczanie ubytków w transporcie i składowaniu

III. Zasady ogólne
1. Niniejsz procedur stosuje si wył cznie do zamówie udzielanych w celu zamówie miału
w glowego na potrzeby produkcji energii cieplnej w ródle Zamawiaj cego.
2. Zamawiaj cy przygotowuje i przeprowadza post powanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniaj cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Dostawców.
3. Zamówienia udziela si wył cznie Dostawcy wybranemu zgodnie z niniejsz procedur .
4. W post powaniu o udzielenie zamówienia nie mog wyst powa w imieniu Zamawiaj cego ani te
wykonywa czynno ci zwi zanych z post powaniem o zamówienie, a tak e by biegłymi osoby,
które pozostaj z Dostawc w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e mo e to budzi
uzasadnione w tpliwo ci, co do ich bezstronno ci.
IV. Wyłonienie dostawców w gla.
1. Zamawiaj cy dokonuje wyboru Dostawcy w gla minimum raz w roku. O cz stotliwo ci wyboru
decyduje Zarz d w wypadku, gdy:
a) zmieniaj si warunki cenowe w wyniku wprowadzanych nowych cen w gla przez kopalnie lub ich
przedstawicieli handlowych,
b) dostawca wycofał si z realizacji umowy lub Zamawiaj cy zerwał umow z Dostawc ,
c) zako czona została realizacja umów na dostawy z poprzedniej edycji wyboru ofert,
d) inne istotne przyczyny wskazuj ce na konieczno rozpocz cia procedury wyboru Dostawcy.
2. Decyzje o rozpocz ciu procedury wyboru Dostawców podejmuje Zarz d Spółki, powołuj c Komisj
do przeprowadzenia post powania.
3. W skład komisji wchodz :
a) Członek Zarz du,
b) Kierownik Ciepłowni lub jego Zast pca,
c) Przedstawiciel Sekcji Gospodarki Materiałowej,
d) inne osoby je eli Zarz d uzna, e istnieje taka potrzeba.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowuje Komisja. Specyfikacja winna
4. Tre
okre la , co najmniej:
a) Typ w gla, sortyment i klas
b) ilo i harmonogram dostaw,
c) wykaz dokumentów koniecznych do zło enia przez oferenta,
d) propozycj umowy,
e) termin i miejsce składania ofert,
f) sposób oceny składanych ofert.
5. Komisja przedstawia Zarz dowi tre Specyfikacji do akceptacji.
6. Komisja zamieszcza Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej spółki
równocze nie rozsyłaj c zapytanie pisemnie do wszystkich znanych dostawców dbaj c, aby
ogłoszenie dotarło do jak najwi kszej ilo ci potencjalnych dostawców.
7. Komisja ocenia zło one oferty pod wzgl dem kompletno ci wymaganych dokumentów.
8. Z ofert spełniaj cych wymogi Komisja sporz dza zbiorcze zestawienie z wyliczeniem kosztu 1 GJ
zawartego w oferowanym w glu, (wzór zestawienia z algorytmem wyliczenia kosztu 1 GJ zawiera
zał cznik nr 1 do niniejszej procedury).
9. Komisja zaprasza do zło enia ostatecznych ofert Dostawców w gla, którzy wg zestawienia oferuj
najkorzystniejsze warunki dostawy, jednocze nie informuj c oferentów o najkorzystniejszej ofercie
przedstawionej w pierwszym etapie bez podania nazwy oferenta.
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10. Komisja ocenia ostateczne oferty i dokonuje wyboru Dostawców okre laj c ilo
miału do
zamówienia w kolejno ci od Dostawcy, który zło ył najkorzystniejsz ofert cenow dla
zaproponowanej ilo ci dostarczanego w gla, a do wyczerpania limitu zakupu w gla na dany
okres.
11. Dla bezpiecze stwa ci gło ci dostaw w gla wyznacza si tak e rezerwowych Dostawców,
kolejnych z listy najkorzystniejszych ofert, którym mo e by zlecona dostawa okre lonej ilo ci
w gla, je eli wybrany oferent nie b dzie terminowo i jako ciowo realizował dostaw.
12. Komisja wyniki swojej pracy wraz z pełn dokumentacj przedstawia Zarz dowi.
13. Zarz d dokonuje akceptacji wyników prac Komisji.
14. Z wybranym Dostawc lub Dostawcami podpisywana jest umowa nie pó niej ni w ci gu 7 dni od
zatwierdzenia protokołu z wyboru ofert.
V. Istotne warunki umów na dostawy w gla
1. Po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Zarz d zawierana jest umowa, zgodnie z procedurami
obowi zuj cymi w Spółce.
2. Umowa powinna zawiera co najmniej:
a) nazw umowy i numer ewidencyjny,
b) dat i miejsce zawarcia umowy,
c) oznaczenie stron i ich reprezentantów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa,
d) okre lenie przedmiotu umowy,
e) harmonogram realizacji dostaw w rozbiciu na poszczególne miesi ce,
f) cen za wykonanie przedmiotu umowy oraz terminy, tryb i warunki zapłaty,
g) zasady odpowiedzialno ci, kary umowne
h) procedur reklamacyjn ,
i) inne postanowienia okre laj ce prawa i obowi zki stron,
j) klauzule informacyjne odwołuj ce si do przepisów w sprawach nieuregulowanych,
k) tryb wprowadzania zmian w umowie,
l) klauzule dotycz ce rozstrzygania sporów i okre laj ce wła ciwo s du,
m) liczb egzemplarzy umowy na prawach oryginału,
n) podpisy reprezentantów stron.
VI. Realizacja zakupów w gla.
1. Harmonogram dostaw w rozbiciu na poszczególne miesi ce okre la umowa. Dostawy
w poszczególnych miesi cach nie wymagaj odr bnych zamówie , Dostawca zobligowany jest do
awizacji terminu dostawy z wyprzedzeniem min 5 dniowym.
2. Dostawca dostarcza miał w glowy zgodnie z deklarowanymi parametrami jako ciowymi.
3. Rozliczenie ilo ciowe dokonywane b dzie na podstawie zestawienia wa e poszczególnych
pojazdów przeprowadzanych na wadze samochodowej znajduj cej si na terenie składu opału
Ciepłowni MEC. Stosowana b dzie zasada, e niepełna realizacja dostaw w danym miesi cu
powy ej 10 %, bez uzgodnienia z Zamawiaj cym, b dzie skutkowa wstrzymaniem odbioru w gla
w nast pnych miesi cach, a niedobory potraktowane jak ilo niedostarczona ze skutkami z tego
wynikaj cymi
4. Oceniana jest zgodno deklarowanych parametrów jako ciowych z wynikami bada laboratoryjnych
przeprowadzanych w Laboratorium MEC.
5. Ocen przeprowadza si w odniesieniu do partii w gla.
6. Dla ka dego Dostawcy prowadzi si ewidencj wyników bada i oblicza w rachunku narastaj cym
redni kaloryczno , zawarto popiołu, siarki oraz uziarnienia dla dostarczonego opału dla w gla
dostarczonego w jednym tygodniu kalendarzowym. Je eli w ci gu tygodnia kalendarzowego
zostanie dostarczone mniej ni 1000 Mg w gla do rozlicze b dzie przyjmowany dostarczony w giel
w ci gu dwóch lub wi cej kolejnych tygodni do czasu osi gni cia 1000 Mg. W/w nie dotyczy dostawy
ko cz cej realizacj niniejszej umowy (w giel dostarczony w ostatnim tygodniu niezale nie od ilo ci
traktuje si jako pojedyncz Dostaw
7. Ka da dostawa w gla z poszczególnych dni jest składowana na oddzielnych pryzmach, oddzielnie
dla ka dego Dostawcy. Do czasu uzyskania wyników bada i uzgodnienia z Dostawc sposobu
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załatwienia ewentualnych reklamacji dostarczony w giel nie mo e podlega hałdowaniu na ogóln
pryzm .
8. Decyzj o przyj ciu miału na składowisko opału podejmuje dla w gla o parametrach zgodnych
z umow Kierownik Ciepłowni. W przypadku partii w gla podlegaj cych reklamacji decyzj
o przyj ciu lub nie na składowisko podejmuje Zarz d.
VII. Zasady kontroli jako ci dostaw
1. Z ka dej dostawy w danym dniu, Zamawiaj cy w obecno ci dostawcy pobiera prób ogóln
w nast puj cy sposób:
a) próba zostaje pobrana zgodnie z PN-G-04502:2014-11,
b) próba zostaje podzielona na trzy cz ci, z których jedna kierowana jest do badania
odpowiednio zabezpieczon
laboratoryjnego, druga dla Dostawcy a trzeci cz
i oplombowan przechowuje Zamawiaj cy jako próba rozjemcza.
2. W wyniku bada laboratoryjnych sporz dza si odpowiedni protokół.
3. Okre lane s nast puj ce parametry miału w glowego w stanie roboczym:
a) warto opałowa,
b) zawarto popiołu,
c) zawarto siarki,
d) zawarto cz ci lotnych
e) liczba Rogi
f) zawarto podziarna (poni ej 2 mm)
4. Wyniki bada z ka dej partii dostaw obj tej badaniem przekazywane s w tym samym dniu
Kierownikowi Ciepłowni oraz do Sekcji EM. Je eli dana partia dostawy podlega reklamacji wyniki
analizy przekazywane s bezpo rednio po otrzymaniu z Laboratorium do Zarz du i Dostawcy.
5. Zamawiaj cy niezwłocznie poinformuje Dostawc o uzyskanych wynikach bada laboratoryjnych za
pomoc faxu lub e-maila, a Dostawca ustosunkuje si do nich. Brak odpowiedzi ze strony Dostawcy
w ci gu 2 dni roboczych, jest równoznaczny ze zgod na przyj cie uzyskanych parametrów do
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VII. Sposób reklamowania dostaw.
1. Podstaw do zgłoszenia reklamacji do Dostawcy s wyniki analiz przeprowadzonych w laboratorium
MEC.
2. W przypadku stwierdzenia zani enia parametrów jako ciowych miału w glowego, w stopniu
powoduj cym konieczno dokonania przeceny, Zamawiaj cy zgłasza pisemn reklamacj .
3. Zamawiaj cy ma obowi zek zabezpieczy w cało ci reklamowan parti w gla do działa
reklamacyjnych. Reklamowana partia w gla musi by składowana na czystym utwardzonym placu
składowym i zabezpieczona do czasu zako czenia post powania reklamacyjnego. Reklamowany
tona musi by zgodny z dokumentami wysyłkowymi.
4. Reklamacja mo e zosta zgłoszona do Dostawcy za po rednictwem e-maila, pisma, faksu lub
telegramu, w zale no ci od wyboru Zamawiaj cego., Zgłoszenie reklamacji powinno spełnia
wymienione ni ej wymagania:
a) by podpisane przez upowa nionego pracownika Spółki,
b) wpłyn w terminie okre lonym w umowie,
c) zawiera dokumenty identyfikuj ce reklamowan parti w gla,
d) zawiera podstaw zgłoszenia reklamacji,
e) bilans jako ciowy dostarczonego miału w rachunku narastaj cym.
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5. Zareklamowanie dostaw w gla przez Zamawiaj cego jest jednoznaczne ze wstrzymaniem dostaw.
Decyzj o wznowieniu dostaw podejmuje Zarz d.
6. Wielko zani enia parametrów jako ciowych stanowi cych podstaw do reklamacji okre lana jest
na podstawie prowadzonej przez sekcj EM ewidencji wyników analiz w rachunku narastaj cym
w cyklu miesi cznym.
7. Zamawiaj cy dopuszcza nast puj ce sposoby reklamacji partii dostaw:
a) upusty cenowe
b) dostawa w gla o parametrach pozwalaj cych na wyrównanie niedotrzymanych parametrów
c) wymiana partii reklamowanego towaru
8. Wysoko upustów cenowych dla poszczególnych parametrów okre lone s nast puj co dla:
a) zani enia kaloryczno ci okre lonej w umowie za ka dy niedotrzymany 0,1 GJ
Ucw = Wz x (Wu – Wd ) x Wc

[zł/Mg]

gdzie: Ucw – upust cenowy za zani enie kaloryczno ci w gla
[zł/GJ]
W c = Cu/W u
W c – koszt 1 GJ zawartego w w glu
Cu – cena netto za 1 T okre lona w umowie dostawy
W u – warto opałowa w gla okre lona w umowie dostawy
W d - warto opałowa w gla dostarczonego okre lona na podstawie analiz
W z – współczynnik zwi kszaj cy ustalany odr bnie dla ka dego post powania przetargowego

b) przekroczenia dopuszczalnego wska nika zawarto ci siarki za ka dy 0,01% w tonie ponad
okre lony w umowie,
Ucs = (Sd - Su) Cs

[zł/Mg]

gdzie: Ucs - upust cenowy za zawy enie zawarto ci siarki
Su - zawarto siarki okre lona w umowie dostawy
Sd - zawarto siarki w dostarczonym w glu okre lona na podstawie analiz
Cs – stawka ustalana odr bnie dla ka dego post powania przetargowego

c) przekroczenie umownej warto ci popiołu za ka dy 1% w tonie ponad okre lony w umowie
UcA = (Ad - Au) CA

[zł/Mg]

gdzie: UcA - upust cenowy za zawy enie zawarto ci popiołu
Au - zawarto popiołu okre lona w umowie dostawy
Ad - zawarto popiołu w dostarczonym w glu okre lona na podstawie analiz
CA– stawka ustalana odr bnie dla ka dego post powania przetargowego

d) za ni sz zawarto
cz ci lotnych poni ej 26,0 % stawka Ucl = 10 zł/Mg za ka dy 1 %
niedotrzymania zawarto ci.
$ $
!"#$ %"& ' ( %"
)* +, - &. ' ( %"(' )* / 00 za ka dy 1% w tonie
ponad okre lony w umowie
UcZ = (Zd - Zu) Cz

[zł/Mg]

gdzie: Ucz - upust cenowy za zawy enie zawarto ci podziarna
Zu - zawarto podziarna okre lona w umowie dostawy
Zd - zawarto podziarna w dostarczonym w glu okre lona na podstawie analiz
CZ– stawka ustalana odr bnie dla ka dego post powania przetargowego
Warto

upustu cenowego netto w przypadku reklamacji dostarczonego miału

Cd = Cu – (Ucw + Ucs + UcA+Ucl)

[zł/Mg]

gdzie: Cd – cena netto za 1 ton w gla po uwzgl dnieniu reklamacji
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Cu – cena netto za 1 ton okre lona w umowie dostawy
Ucw – upust cenowy za zani enie kaloryczno ci w gla
Ucs – upust cenowy za zawy enie zawarto ci siarki
UcA – upust cenowy za zawy ony popiół
UcL - upust cenowy za zani one cz ci lotne
UcZ - upust cenowy za zawy on zawarto podziarna

9. Decyzja o sposobie post powania reklamacyjnego okre lonego w umowie musi by podj ta przez
Dostawc w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wpływu do Dostawcy reklamacji Zamawiaj cego.
Jako dat pisemnej odpowiedzi traktuje si dat wysłania pisma przez Dostawc .
10. Nie udzielenie odpowiedzi przez Dostawce na reklamacj w ci gu 3 dni kalendarzowych od jej
otrzymania uwa a si za uznanie reklamacji poprzez upusty cenowe.
11. W przypadku gdy dana dostawa nie spełnia warunku okre lonego dla typu w gla – w giel
energetyczny typ 31, 32 Dostawca ma bezwzgl dny obowi zek wymiany towaru w terminie nie
dłu szym ni 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. .
12. Zamawiaj cy okre la równie warunki brzegowe parametrów jako ciowych ka dej z dostaw
zastrzegaj c, e przekroczenie, przynajmniej jednego z nich uznawane jest za wad fizyczn
dostarczonego miału, która obliguje Dostawc do wymiany całej partii towaru bez mo liwo ci
u rednienia, a Zamawiaj cego upowa nia do rozwi zania umowy z winy Dostawcy.
Brzegowe parametry jako ciowe dostaw:
poni ej 19 GJ,
a) kaloryczno
b) zawarto

siarki

powy ej 8 %

c) popiół
c) zawarto
d) ziarnisto

powy ej 1%,

cz

ci lotnych

poni ej 24%
powy ej 45 % frakcji 2 mm

13. Je eli Dostawca zakwestionuje przedstawione mu przez Zamawiaj cego wyniki bada , ka da ze
stron ma prawo zleci analiz próby rozjemczej w laboratorium akredytowanym.
14. Koszt wykonania analizy rozjemczej w laboratorium zewn trznym ponosi strona, której analizy
w gla bardziej odbiegaj od analizy próbki rozjemczej.
ce i przes dzaj o załatwieniu reklamacji.
15. Wyniki analizy próby rozjemczej s wi
16. W przypadku zakwestionowania sposobu pobrania próbek do analizy strony powołuj komisj
reklamacyjn do pobrania próby komisyjnej z reklamowanej partii w gla na miejscu składowania.
Komisja musi pobra próbk w terminie 2 dni od powołania.
17. Ka da ze stron otrzymuje próbk laboratoryjn w gla. Trzeci prób zaplombowan przechowuje
si jako prób rozjemcz .
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Zał cznik do procedury post powania w zamówieniach miału w glowego
Zestawienie ofert na dostaw w gla jakie wpłyn ły na zapytanie z dnia ................................

Klasa w gla wg oferty
Dostawca
Warto
Zawarto
opałowa popiołu
1

GJ
2

%
3

Zawarto
siarki
%
4

Opłata
Ł czny
Koszt
rodowiskowa
koszt
Oferowana
Ró nica
liczona od 1
w gla wg 1 GJ
W tym
Miejsce
cena netto
do ceny
tony w gla
oferty
w
cena
Uwagi
wraz z
wg
Oplata Opłata
transportu
rankingu
transportem
planu
za
za
(5+7+8+10) 11:2
emisj emisj
pyłów siarki
zł
5

zł
6

zł
7

zł
8

zł
9

zł
10

11

zł
12

13

Dostawca
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