
 



INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

 

ZAMAWIAJĄCY :  

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie ul. M. Piłsudskiego 21 

14-100 Ostróda; wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  Sądu Rejonowego w Olsztynie 

VIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS – 0000129011, posiadającym nr NIP 741-000-

37-28   i   Regon 510191956,     kapitał zakładowy 4.319.200,00 PLN 

tel.: 89 646 42 71  

e-mail: biuro@mpec.ostroda.pl , www.mpec.ostroda.pl  

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z transportem i rozładunkiem miału węglowego  

   energetycznego MIIA gat. 32.1 o parametrach: 
wymiar ziarna  1-20 mm 

dopuszczalna zawartość podziarna 25 % 

dopuszczalna zawartość nadziarna 5 % (maksymalny wymiar ziarna 31,5 mm) 

wartość opałowa   minimum 22.000 kJ/kg  

zawartość popiołu w stanie roboczym do   18 %  

zawartość siarki całkowitej w miale węglowym w stanie roboczym  do  0,6 % 

wilgotność całkowita w stanie roboczym do 14% 

   zdolność spiekania RI dla typu 32.1 -  wynosi 5-20  

zawartość  części lotnych - min 28 % 

zawartość chloru do 0.27 % 

podatność przemiałowa do 65  

temperatura spiekania - do 970 oC  

temperatura mięknienia powyżej 1270 oC 

temperatura topnienia żużla - powyżej 1320 oC  

temperatura płynięcia powyżej 1360 oC 

samozapalność - węgiel I grupy samozapalności o małej skłonności do zapalania się  

wg normy  PN – 76G – 07010  

2. Miał węglowy energetyczny ma być dostarczony loco składowisko ciepłowni MPEC w 

Ostródzie przy ul. Demokracji 5 w ilości 7000 ton. 

3. Normy jakim musi odpowiadać miał węglowy: 

Polska Norma PN-82 G-97002 

Polska Norma PN-82 G-07003 

Polska Norma PN-76G-07010 

 

4. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:  

a) oferty nie spełniające parametrów przedstawionych w pkt. I.1. SIWZ zostaną odrzucone,  

b) każda dostawa będzie badana przez laboratorium Zamawiającego,  

c) pochodzenie i skład węgla powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami  

(świadectwami jakości, certyfikatami, wynikami badania próbek węgla)  

wystawionymi przez producenta lub Wykonawcę, w których parametry węgla będą  

określone w sposób zgodny z polskimi normami. Dokumenty te muszą podawać co najmniej :  

• nazwę i adres jednostki określającej parametry miału węglowego,  

• producenta, datę badania,  

• parametry wyszczególnione w pkt. I.1 SIWZ.  

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych oraz wariantowych.  

 

 



II. WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA  

 

 

1. Zamawiający ustala wielkość zamówienia na poziomie 7.000 Mg.  

2. Wymagany termin dostawy 

- przedmiot zamówienia powinien być dostarczony od 01 czerwca 2019 roku do    

               31 sierpnia  2018 roku w rozbiciu na poszczególne dostawy:   

    Harmonogram dostaw: 
    Czerwiec  2019 – 1000 ton miału, 

     Wrzesień  2019  – 2000 ton miału, 

     Październik  2019  – 2000 ton miału, 

     Listopad       2019     – 2000 ton miału, 

                        Razem   7000 ton miału. 

 

 

3. Dostawy opału odbywać się będą samochodami na plac składowy MPEC Sp. z o.o. w   

    Ostródzie przy ul. Demokracji 5. 

4. Koszty przewozu i rozładunku węgla obciążają Wykonawcę.  

 

 

III. OPIS PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY  

1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferty nieczytelne 

zostaną odrzucone.  

2. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.  

3. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami winna być podpisana przez osoby  

upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z postanowieniami dokumentów  

rejestracyjnych przedsiębiorstwa Wykonawcy, a każda jej strona zapisana powinna być 

opatrzona kolejnym numerem porządkowym. Upoważnienie to wymaga potwierdzenia 

odpisem z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej.  

4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną 

lub fizyczną.  

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  

podpisującej ofertę.  

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.  

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty zgodnie z SIWZ.  

9. Oferta wraz ze wszystkim załącznikami powinna być spięta, wpięta w skoroszyt lub w inny 

sposób połączona w całość.  

10. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołącza odpis dokumentu, winien 

być on potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę przez niego 

upoważnioną ( do oferty należy załączyć pełnomocnictwo).  

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu  

otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego.  

12. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach w n/w sposób i  

zaadresowana na adres Zamawiającego :  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. M. Piłsudskiego 

21, 14-100 Ostróda 

 

 



Koperta zewnętrzna:  

 

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:  MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie  

TRYB PRZETARGU: Przetarg dwuetapowy  

NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA: Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem 

i rozładunkiem w ilości 7000 ton na sezon grzewczy 2019/2020 

DATA I GODZINA OTWARCIA : 03.04.2019r godz. 12:30 

 

 

Koperta wewnętrzna:  

 

NAZWA WYKONAWCY I  JEGO ADRES  

 

 

IV. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O ZAMÓWIENIE  

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :  

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  

obowiązek posiadania takich uprawnień,  

- posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia,  

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

- za okres ostatnich trzech lat (2016,2017, 2018) udokumentują wykonanie dostaw  

odpowiadających niniejszemu przedmiotowi zamówienia i jego wartości, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,  

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania.  

2. Wykaz dokumentów załączonych do oferty, bezwzględnie wymaganych od Wykonawców :  

2.1 Wypełniony i podpisany formularz „OFERTA CENOWA”– załącznik nr 1.  

2.2 Dowód wniesienia wadium.  

2.3 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  

przed upływem terminu składania ofert.  

2.4 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  

ust.1 pkt 4 -9 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem do 

składania ofert.  

2.5 Aktualne zaświadczenia od 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 zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu –  

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  

2.6 Wykaz co najmniej trzech dostaw miału węglowego zrealizowanych w każdym roku z  

ostatnich trzech lat (2016, 2017, 2018) przed dniem wszczęcia przetargu, nie mniejszą  

w każdej dostawie niż 7,0 tys. Mg w ciągu jednego roku do jednego kupującego z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, potwierdzonych referencjami. 

Referencje powinny zawierać ilość dostarczonego miału, jego jakość oraz terminowość 

realizacji dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.  



2.7 Sprawozdanie finansowe ( bilans i rachunek zysków i strat) , a w przypadku 

Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, informacji 

określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności -za 2017r. oraz za 2018 rok, a w 

przypadku nie zamknięcia bilansu za 2018r.-za lata 2016 i 2017, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – za ten okres.  

2.8 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert.  

2.9 Opłacona Polisa, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

2.10 Oświadczenie, że Wykonawca dostarczy opał bezpośrednio od producenta miału 

węglowego ( ze wskazaniem nazwy producenta oferowanego węgla).  

2.11 Oświadczenie Wykonawcy zapewniające realizację dostaw miału w ilości i jakości 

wymaganej przez Zamawiającego.  

2.12 Podpisany „Projekt umowy ”-załącznik nr 3.  

UWAGA:   

Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów ( o numerach wymienionych w  

formularzu oferty jako wymagane) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem  

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionego pełnomocnika. 

Upoważnienie takie musi określać zakres i czas ważności upoważnienia oraz musi być 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie musi być 

złożone jako oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. Upoważnienie należy dołączyć 

jako załącznik do oferty. 

V. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT  

1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez  

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek 

oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

2. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena ( bez podatku VAT)  

• waga kryterium – cena = 100 %  

1 Mg miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem -loco skład opałowy  

Zamawiającego ( przy ul. Demokracji 5).  

3. Cena winna być skalkulowana jako stała na całość dostaw.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z minimum  

dwoma wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku 

złożenia tylko jednej ważnej oferty, Zamawiający będzie prowadził dalsze negocjacje z tym  

Wykonawcą, który złożył tę ofertę.  

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERT  

1. Formularz oferty cenowej musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą  

wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ( także podatku od towarów  

i usług)  oraz ewentualnych upustów i rabatów ( załącznik nr 1 do SIWZ ).  

2. Cena w formularzu oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.  

3. Cena za jedną tonę miału węglowego wraz z transportem na skład opałowy MPEC Sp. z 

o.o. w Ostródzie będzie stała na całość dostaw. 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 03 kwietnia 2019r. do godz. 12:00 w siedzibie  

Zamawiającego:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie,  



ul. M. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda  - Sekretariat   

 

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni 

to przed terminem do składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 

formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 

zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.  

4. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam  

sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane jest to powiadomienie  

należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”   

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres  60 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

IX. WADIUM, JEGO WYSOKOŚĆ ORAZ FORMY WNIESIENIA  

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 120.000,00 zł ( słownie : sto 

dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium obejmuje okres związania ofertą.  

2. Wadium należy wnieść do dnia 03 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.  

3. Wadium można wnieść w następującej formie:  

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych,  

c) gwarancjach ubezpieczeniowych 

3. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego :  

 

konto w BANKU MILLENNIUM nr 93 1160 2202 0000 0000 6194 1584  

 
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż w  
pieniądzu ( poręczeniach , gwarancjach ) Wykonawca musi załączyć do oferty.  

5. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty w jedną z w/w form wadium zostanie przez 

Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

X. ZWROT ORAZ ZATRZYMANIE WADIUM  

1. Zamawiający dokona zwrotu wadium, jeżeli :  

a) upłynął termin związania ofertą,  

b) zawarto umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia,  

c) zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe.  

2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:  

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,  

b) który został wykluczony z postępowania,  

c) którego oferta została odrzucona.  

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

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych wg  

załączonego do SIWZ „Projektu umowy” stanowiącego załącznik nr 3,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po  

stronie Wykonawcy.  



XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Wybrany w II etapie postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany w 

terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze podpisać Umowę. Do podpisanej umowy 

należy dołączyć wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

ceny ofertowej brutto wyłonionej w drugim etapie przetargu.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być  

wniesione w :  

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych,  

c) poręczeniach oraz gwarancjach ubezpieczeniowych.  

3. Zabezpieczenie w formie  poręczenia bankowego winno być wystawione przez bank 

działający w Polsce.  

4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  

Zamawiającego:  

 

konto w BANKU MILLENNIUM  nr 93 1160 2202 0000 0000 6194 1584  
 

z dopiskiem  „ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę miału węglowego 

w ilości 7000Mg na sezon grzewczy 2019/2020”.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać  

następujące elementy :  

-określenie terminu obowiązywania –nie krócej niż do dnia 29 lutego 2020 r.  

-określenie wysokości kwoty,  

-wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji,  

-wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji,  

-bezwarunkowość dysponowania,  

-płatność na pierwsze żądanie,  

-nieodwołalność poręczenia lub gwarancji.  

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy  

Zamawiającego, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

8. Dopuszcza się możliwość zaliczenia wpłaty pieniężnej wadium na poczet zabezpieczenia  

należytego wykonania umowy – na pisemny wniosek Wykonawcy.  

9. Koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  

Uwaga:  

Nieuszkodzony ( nie przedziurkowany ) oryginał zabezpieczenia należytego wykonania  

umowy wniesiony w formie innej niż gotówka należy złożyć w kasie Zamawiającego przy  

ul. M. Piłsudskiego 21 w Ostródzie.  

 

XII. OTWARCIE OFERT  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:30, w siedzibie  

Zamawiającego w Ostródzie ul. M. Piłsudskiego 21 ( świetlica).  

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć przy otwarciu ofert. W przypadku nieobecności 

Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia 

ofert na jego pisemny wniosek.  

3. Przed przystąpieniem do merytorycznej analizy ofert, Zamawiający dokona ich badania  

pod względem ważności formalnej tj. zgodności z warunkami wymienionymi w niniejszej  



SIWZ. 

4. Po stwierdzeniu, które oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu, Zamawiający dokona 

merytorycznego porównania ofert. 

 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców  

  

- którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania; 

-  z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 

publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 

wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 

umowy;  

- w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego; 

- którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

- osoby fizyczne, które 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 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

- spółki jawne, których 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 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

- spółki partnerskie, których 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 skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne 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 skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

- osoby prawne, których 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 skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary;. 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

-  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 

dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 

uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 

zamówienia na podstawie art., 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i2; 

-  nie wnieśli wadium do upływu terminu składanie ofert, na przedłużony okres związania 

ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie 

okresu związania ofertą; 

-  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

-  nie wykazali spełnienia warunków  udziału w postępowaniu. 

 

5. Po dokonaniu czynności wymienionych w punkcie XII SIWZ (od punktu 3 do 4),  

Zamawiający zaprosi Wykonawców oferujących najniższe ceny, minimum 2 (dwóch) do 

udziału w II etapie postępowania przetargowego, celem przeprowadzenia negocjacji 

cenowych oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku złożenia jednej ważnej 

oferty tylko tego Wykonawcę, który złożył tę ofertę.  

6. Zamawiający w zaproszeniu do II etapu postępowania przetargowego określi tryb, termin  

i miejsce przeprowadzanych negocjacji oraz określi wielkości partii próbnej miału, która 

będzie potrzebna dla określenia jakości i  przydatności opału do spalania w kotłach 

Zamawiającego.  

 

XIII. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA  

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który w II etapie postępowania                                       

(negocjacjach ) przedłoży najkorzystniejszą ofertę, tj. najniższą cenę.  

2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania 

umowy.  

3. Po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, pozostali Wykonawcy zostaną 

poinformowani pisemnie o wyborze Wykonawcy przedmiotu zamówienia.  

 

XIV. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ  

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. M. Piłsudskiego 

21, 14-100 Ostróda 

a) pocztą 

b) pocztą elektroniczną na adres: e-mail: biuro@mpec.ostroda.pl 

W przypadku zapytania przez e-mail wymagane jest potwierdzenie pocztą 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez  



podania źródła zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   

4. Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami :  

  Jacek Kordalewski  

– tel. 89 670 92 33 w godz. 7:00 –15:00.  

Janusz Mazur  

– tel. 89 670 92 42 w godz. 7:00 –15:00. 

 

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Do postępowań o udzielenie zamówień przeprowadzonych na podstawie Regulaminu,  

ustawy PZP dotyczących odwołań i skarg nie stosuje się. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 rozstrzygnięcia kierownika zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia są ostateczne. 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostródzie , 14-100 Ostróda, ul. Marszałka 

Piłsudskiego 21; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki 

Cieplnej Spółka z o.o. w Ostródzie jest Pan Paweł Wierzbicki, kontakt: 

iodo@mpec.ostroda.pl,; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym 

mowa w pkt 1 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną 

przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 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; 



 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

XVII. ZAŁĄCZNIKI do SIWZ :  

1 .Formularz „OFERTA CENOWA” – załącznik numer 1 

2. Oświadczenie – wzór – załącznik numer 2 

3. Projekt umowy – załącznik numer 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 SIWZ  

 

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

( pieczęć Wykonawcy)  

 

OFERTA CENOWA DLA ZADANIA  

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego :  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. M. Piłsudskiego 21  

14-100 Ostróda – wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  Sądu Rejonowego w Olsztynie 

VIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS – 0000129011, posiadającym nr 

 NIP 741-000-37-28   i   Regon 510191956,     kapitał zakładowy 4.319.200,00 PLN 

Dane Wykonawcy:  

 

1. Pełna nazwa i adres Wykonawcy :  

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

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

Nr telefonu ................................................ Nr faksu ......................................................  

NIP .............................................. REGON .......................................................................  

e-mail ......................@ ..........................................................................................................  

Nazwiska osób podpisujących ofertę  

– uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, 

funkcja  

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

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

 

2. Przystępując do postępowania :  

Dostawa miału węglowego klasy IIA gat. 32.1  w ilości 7000Mg na sezon grzewczy 

2019/2020  

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:  

oferujemy dostawę miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem -loco skład  

opałowy MPEC Sp. z o.o. Ostróda , ul. Demokracji 5 - zgodnie ze „Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia” i złożoną ofertą.  

Cena netto 1 Mg miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem - loco skład  

opału MPEC Sp. z o.o. Ostróda, ul. Demokracji 5 wynosi:  

..................................PLN /( słownie.......................................................................................  

...................................................................................................................................................)   

 

 

Wartość brutto za całość zamówienia wynosi :  

 

...............................PLN / (słownie...........................................................................................)  

 

 

w tym podatek VAT...........................PLN ( słownie.............................................................  

....................................................................................................................................................)  

 

 

3. Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia : ( imię i nazwisko, nr tel., nr fax, e-mail)  

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



 

4. Integralną częścią oferty są następujące załączniki1  ( zgodne z wyszczególnieniem  

zawartym w pkt IV.2 SIWZ):  

4.1........................................................................................-nr strony .................  

4.2........................................................................................- nr strony .................  

4.3........................................................................................- nr strony .................  

4.4........................................................................................- nr strony .................  

4.5........................................................................................- nr strony .................  

4.6........................................................................................- nr strony .................  

4.7........................................................................................- nr strony .................  

4.8........................................................................................- nr strony .................  

4.9........................................................................................- nr strony .................  

4.10......................................................................................- nr strony .................  

4.11......................................................................................- nr strony .................  

4.12......................................................................................- nr strony .................  

4.13......................................................................................- nr strony .................  

4.14 .....................................................................................- nr strony .................  

4.15......................................................................................- nr strony .................  

5. Sposób sporządzenia:  

5.1 Wszystkie zapisane strony oferty i załączników do oferty muszą być parafowane przez  

osoby uprawnione.  

6. Oświadczam, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia zawarte w SIWZ.  

7. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

8. Poświadczam wniesienie wadium w kwocie ..................zł( słownie :....................................  

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

wniesione w dniu ........................ w formie .................................................................................  

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

9.Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat dostarczyliśmy towar odpowiadający  

parametrom określonym w SIWZ.  

10. Oświadczam, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do podpisania  

umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty pod rygorem utraty  

wadium w przypadku odstąpienia od podpisania umowy.  

..................................., dnia..........................................  

 

 

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

( pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Wymienić wszystkie załączniki do niniejszej oferty zgodnie z SIWZ 



Załącznik nr 2 SIWZ  

 

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

( pieczęć Wykonawcy )  

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

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

 

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

( nazwa firmy Wykonawcy)  

 

z siedzibą  

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

 

 

W związku z przystąpieniem do postępowania oświadczam, że:  

 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. posiadam wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku z  

ubieganiem się o zamówienie,  

5. uzyskałem wszelkie informacje potrzebne do sporządzenia oferty,  

6. w cenie podanej oferty, został uwzględniony całkowity zakres zamówienia wynikający ze  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie koszty wykonania przyszłego  

świadczenia umownego,  

7. zgadzam się z warunkami umowy podanymi w „Projekcie umowy” i zobowiązuję się do jej  

podpisania w przypadku wyboru naszej oferty,  

8. do każdej dostawy miału węglowego dołączony będzie certyfikat jakości w języku 

polskim,  

9. jestem producentem miału węglowego lub oferowany miał węglowy pochodzić będzie od:  

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

10. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

.................. , dn. .................  

 

 

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

( pieczątka i podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy ) 


