
Gniezno, dnia 08.03.2011 r. 

Warunki Zamówienia 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z o.o. 

Adres zamawiającego: 62-200 Gniezno, Staszica 13 
tel.: (061) 428-45-50, faks :(061) 428^5-54 

e-mail: pec@pec.gniezno.pl. 
Internet: www.pec.gniezno.pl. 

§ 1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa miału węglowego M IIA w ilości 31.900 Mg 

dodatkowe informacje: 
• Parametry jakościowe miału węglowego i harmonogram dostaw wg Opisu przedmiotu 

zamówienia - Zał. Nr 1 do WZ. 

• Miejsce realizacji zamówienia: 
Plac składowy Ciepłowni C-13, Gniezno, ul. Spichrzowa 18 (ilość 25.900 Mg) 
Plac składowy Ciepłowni C-14, Gniezno, ul. Rzepichy (ilość 6.000 Mg) 
Na wniosek Zamawiającego proporcje rozdziału na obiekty mogą ulec zmianie. 

§ 2. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1) Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszych WZ. 
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
4) Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
5) Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w formularzu oferty jako wymagane. 
6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy - zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie rejestracyjnym firmy 
(aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo zaświadczeniu o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej). W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest wpisana 
do właściwego dokumentu rejestracyjnego firmy jako osoba uprawniona 
do reprezentowania Wykonawcy, wówczas do oferty musi być dołączony jako załącznik 
do oferty oryginał lub poświadczona notarialnie kopia upoważnienia (pełnomocnictwa) 
do reprezentowania Wykonawcy w przetargu. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi 
określać zakres i czas ważności upoważnienia oraz musi być podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi 
zawierać również upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań 
w imieniu Wykonawcy. 

7) Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy bądź upoważnione w sposób określony w § 2. pkt. 6 niniejszych Warunków 
Zamówienia. 

8) Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów jest podstawą do odrzucenia oferw, 
natomiast złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczony 
za zgodność z oryginałem) może stanowić podstawę do wezwania przez Zamawiającego 
do uzupełnienia braków formalnych złożonej oferty. 

1 

mailto:pec@pec.gniezno.pl
http://www.pec.gniezno.pl


9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, jeżeli przedstawiona w ofercie kserokopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej autentyczności. 

10) Nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu będzie traktowane jako odstąpienie od podpisania umowy, skutkujące utratą 
wadium. 

11) Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w skoroszyt 
lub w inny sposób połączona w całość. 

12) Wykonawca winien zamieścić Formularz ofertowy i niezbędne dokumenty w zaklejonej 
kopercie. Koperta powinna być zaadresowana i oznakowana w sposób następujący: 

„Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z o.o. 
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno 

oferta na: Dostawę miału węglowego M IIA dla PEC Gniezno. 

Nie otwierać przed godz.1230 dnia 23 marca 2011 r." 

13) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być dostarczone w kopertach opisanych 
w sposób podany wyżej wraz z wyraźnie zaznaczonym dopiskiem „/.miana", lub 
„wycofanie". 

14) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

§ 3. Wykaz dokumentów, które muszą być załączone do oferty jako potwierdzenie spełnienia 
warunków wymaganych od Wykonawców 

1) Formularz ofertowy wg wzoru - Zał. Nr 2 do WZ. 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, potwierdzający, że profil prowadzonej działalności Wykonawcy odpowiada 
przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie 
prawnym (może być kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). 
Za aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie uważa się dokument wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zaświadczenie 
wystawione jest w dacie wcześniejszej niż 6 miesięcy 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. 
Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego są 
zobowiązani załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wniosku - zgodnie 
z § 2. pkt.6 niniejszych Warunków Zamówienia. 
Uwaga! Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikająjednoznacznie z przedłożonych w § 3 pkt. 2 
dokumentów, wymaga się złożenia dokumentu (upoważnienia, pełnomocnictwa) 
wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

3) Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego, z właściwego inspektoratu ZUS -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o braku 
zaległości w podatkach i składkach. 

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej hiż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaświadczająca, że: \ 

a) Wykonawca - osoba fizyczna, nie został prawomocnie skazany za przestępstwó 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publiczneg®, 
przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia/ 
korzyści majątkowych, | \ 
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b) w przypadku Wykonawcy - osoby prawnej, urzędujący członkowie władz 
nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa 
albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 

5) Dokumenty potwierdzające posiadanie kapitału zakładowego minimum 1 000 000,00 zł lub 
wkładu własnego wspólników do spółki w wys. 1.000.000,00 zł, albo oświadczenie 
zawierające bezwarunkowe zobowiązanie Wykonawcy do wniesienia kaucji 
albo ustanowienia innego zabezpieczenia - w terminie i w sposób określony w § 3. ust. 6 
niniejszych Warunków Zamówienia. 

6) W przypadku Wykonawców, którzy ze względu na formę prowadzenia działalności 
gospodarczej nie są w stanie wykazać, że posiadają kapitał zakładowy lub wkład własny 
wspólników do spółki w wys. 1.000.000,00 zł., albo nie posiadają takiego kapitału, są 
zobowiązani złożyć kaucję w wysokości co najmniej 10% wartości całości dostaw 
(odpowiadającej cenie brutto), lub zaproponować (ustanowić) inny co najmniej równoważny 
sposób zabezpieczenia wykonania umowy. 
Wniesienie kaucji lub ustanowienie innego zabezpieczenia w postaci jednej z wymienionych 
form: 

• Pieniądz - wpłata na konto Zamawiającego 
• Poręczenia oraz gwarancje bankowe 
• Gwarancja ubezpieczeniowa 
• Dostawa opału o parametrach wymaganych w niniejszych WZ 

musi nastąpić w okresie związania Wykonawcy ofertą - jednak nie później niż 14 dni 
po podpisaniu umowy. 
Wniesienie kaucji lub ustanowienie innego zabezpieczenia następuje na koszt Wykonawcy. 

7) Wykazanie w formie referencji zrealizowania dla kontrahentów na terenie Polski, 
reprezentujących sektor energetyczny i przemysłowy, w latach 2008 - 2010, dostaw o 
łącznej masie nie mniejszej niż 250.000 Mg miału MIIA, przy czym pojedynczy kontrakt nie 
może być niniejszy niż 20.000 Mg miału MIIA. 

8) Złożenie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca wniósł wadium: 
a) w formie pieniężnej - dowód wpłaty na konto Zamawiającego. 
b) w formie niepieniężnej: dowód wniesienia wadium bezwarunkowego, płatnego 

na pierwsze żądanie Zamawiającego - z okresem ważności nie krótszym niż 
wymagany okres ważności oferty, dołączony osobno nie zszyty z ofertą. 

W ofercie winna znajdować się kserokopia dowodu wniesienia wadium. 
9) Oświadczenie, że Wykonawca jest producentem lub dostawcą miału węglowego zdolnego 

zapewnić realizację dostaw w ilości i o parametrach jakościowych wymaganych przez 
Zamawiającego. 

10) O zamówienie nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich dwóch lat 
dostarczyli towar wadliwy - nie odpowiadający parametrom określonym w umowach. 
Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że w latach 2008 - 2010 wszystkie dostawy miału 
węglowego dla odbiorców zostały zrealizowane ilościowo i jakościowo zgodnie z zawartymi 
umowami. 

11) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy i jego akceptacji. Wykonawca 
nie wypełnia projektu umowy. 

§ 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wszelkimi dodatkowymi usługami 
zawarte jest w „Opisie przedmiotu zamówienia" stanowiącym Załącznik Nr 1 do Warunków 
Zamówienia. 

§ 5. Termin realizacji zamówienia wymagany: od dnia podpisania umowy do 30.04.2012 r. 
- w ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 



§ 6. Kryterium I etapu wyboru ofert. 
1) Oceny ofert dokona komisja przetargowa. Zamawiający może żądać udzielania przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek 
oczywistych pomyłek pisarskich w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

2) Formularz ofertowy musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto, obejmującą składniki 
uwzględniające wszystkie opłaty i podatki (także podatku VAT) oraz ewentualne upusty i 
rabaty [Załącznik Nr 2 do WZ], 

3) Cena w formularzu oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 
4) Jedynym kryterium wyboru I etapu postępowania będzie cena brutto 1 Mg miału MIIA 

dostarczonego loco place składowe Zamawiającego. 

Zamawiający zaprosi do II etapu postępowania trzech Wykonawców, którzy złożyli ważne 
oferty z najniższymi cenami. W przypadku dwóch lub jednej ważnej oferty Zamawiający 
zaprosi odpowiednio - dwóch albo jednego Wykonawcę. 

§ 7. Podstawowe kryteria wyboru Wykonawcy w II etapie postępowania - negocjacji 
cenowych. Przedmiotem dwustronnych negocjacji będą następujące kryteria: 

1) Ostateczna cena jednostkowa brutto za 1 Mg dostarczonego miału. 
2) Warunki zagwarantowania niezmienności ceny w trakcie realizacji dostaw, przy czym 

Zamawiający wymaga, żeby podana przez Wykonawcę ostateczna cena brutto za 1 Mg 
dostarczonego miału była niezmienna co najmniej dla dostaw przypadających w roku 2011 
zgodnie z harmonogramem dostaw ( pkt.7 załącznika nr 1 do WZ) tj. dla ilości 26.100 Mg 
zamówionego miału węglowego. Cena brutto za 1 Mg może ulec zmianie w przypadku 
dostaw zgodnie z ww. harmonogramem realizowanych w roku 2012, w wyniku: 
• zmiany stawki podatku VAT, 
• wprowadzenia podatku akcyzowego, 
• zmiany cen netto miału węglowego, w polskich kopalniach oraz na rynkach 

międzynarodowych, nie więcej jednak niż o stopień inflacji za rok 2011, podanej przez 
GUS, 

• zmiany cen netto transportu miału węglowego, nie więcej jednak niż o stopień inflacji za 
rok 2011, podanej przez GUS, 

3) Terminy płatności za poszczególnie partie dostaw, nie krótsze niż 30 dni od dnia dostawy. 
4) Gotowość Wykonawcy do dostosowania poszczególnych terminów dostaw zgodnie z 

aktualnymi oczekiwaniami Zamawiającego. 
W II etapie postępowania Zamawiający wybierze Wykonawcę, z którym zostaną 
wynegocjowane najlepsze warunki cenowe. Umowa pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym 
będzie zawierała zapisy wynikające z ustaleń w czasie negocjacji - ostateczna wersja umowy 
może odbiegać od wzoru umowy zamieszczonego w niniejszych Warunkach Zamówienia. 

Propozycje składane w II etapie nie mogą być mniej korzystne od tych, które zostały 
zadeklarowane w I etapie. 

W Załączniku Nr 3 do niniejszych Warunków Zamówienia, zostały opisane ramowe zasady 
prowadzenia negocjacji w II etapie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie swobodny wy 
Wykonawcy z którym podpisze umowę. 

§ 8. Miejsce i termin II etapu postępowania. 
1) Miejsce negocjacji - siedziba Zamawiającego. 
2) Termin - do 7 dni po pisemnym zaproszeniu uczestników. 



§ 9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, alternatywnych, częściowych. 

§ 10. Wymagania odnośnie wadium. 
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 250 000,00 zł. (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona 
jako wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. Brak 
wniesienia wadium, bądź jego wniesienie na okres krótszy - niż wymagany przez 
Zamawiającego, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 
• Pieniądz - wpłata na konto Zamawiającego 
• Poręczenia oraz gwarancje bankowe 
• Gwarancja ubezpieczeniowa 

3. Potwierdzenia wniesienia wadium należy dokonać w sposób określony w § 3 pkt. 8 
niniejszych Warunków Zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy bez jej 
rozpatrywania. 

4. Informacje dodatkowe: 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone nie później niż w dniu poprzedzającym 

otwarcie ofert. Za termin wpłacenia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

Wadium należy wpłacić na konto: 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., 

w banku PKO BP S.A. IO/Gniezno nr konta: 74 1020 4115 0000 9402 0001 7947. 

2) Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: 
a) Wykonawca nie został zaproszony do II etapu postępowania 
b) upłynął termin związania ofertą, 
c) zawarto umowę i wniesiono kaucję lub ustanowiono równoważny sposób 

zabezpieczenia dostaw (właściwej realizacji zamówienia). 
d) Zamawiający unieważnił postępowanie lub upłynął termin składania ofert. 

3) Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, w tym nie dostarczył 

oryginałów dokumentów lub ich kopii na żądanie Zamawiającego, równoważnego 
zabezpieczenia realizacji zamówienie, 

b) podpisał umowę ale nie wniósł wymaganej kaucji lub nie ustanowił równoważnego 
sposobu zabezpieczenia dostaw, 

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
d) Wykonawca złożył ofertę mimo nie spełnienia wymogów formalnych, które zostały 

wskazane w § 3, ustęp 5, 6 i 7 Warunków zamówienia. 
4) Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 

§ 11. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert. 
Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego - budynek Siedziby Zarządu (I piętro), 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie ul.Staszica 13, 62-200 Gniezno 

w terminie do dnia 23.03.201 lr. do godziny 1200. 

§ 12. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 
Zamawiający wymaga, aby okres związania ofertą wynosił 30 dni. Bieg okresu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednokrotnego wydłużenia okresu związania ofertą, 
nie dłużej jednak niż o kolejne 30 dni, który jest wiążący dla Wykonawców. 

§ 13. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie PEC w Gnieźnie ul. Staszica 13 w sali konferencyjnej I p. 
w dniu 23.03.2011 r. o godz. 1230. 

§ 14. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert w I etapie postępowania. 

1. Wykonawcy mogą uczestniczyć przy otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy 
przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego 
pisemny wniosek. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz proponowana cena 

brutto 1 Mg miału. 
4. Przed przystąpieniem do merytorycznej analizy ofert, Zamawiający dokona ich badania pod 

względem formalnym tj. zgodności z warunkami wymienionymi w niniejszej WZ. 
5. Po stwierdzeniu, które oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu, Zamawiający przystępuje 

do merytorycznego porównywania ofert. Zamawiający wyklucza z postępowania 
Wykonawcę, jeżeli stwierdzi w toku postępowania, że dostarczone przez niego informacje 
istotne dla prowadzonego przetargu są nieprawdziwe. 

6. Po zakończeniu I etapu postępowania Zamawiający powiadamia uczestników o wynikach i 
wyborze najkorzystniejszych trzech ofert. 

§ 15. Tryb udzielania wyjaśnień. 

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszych 
Warunków Zamówienia. 

2. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie (dopuszczalną formą jest również 
faks oraz poczta elektroniczna, pod warunkiem potwierdzenia ich za pośrednictwem Poczty 
Polskiej) i skierowane na adres: 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., 
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno 

faks: 61 428-45-54, e-mail: pec@pec.gniezno.pl. 
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na każde zapytanie, które będzie dostarczone 

do jego siedziby nie później niż na 6 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. 
Przytoczenie zadanych zapytań wraz z odpowiedziami będą przesłane do wszystkich 
Wykonawców, jednak bez podania Wykonawcy, który złożył zapytanie. 

§ 16. Inne informacje 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu przed terminem otwarcia 
ofert, swobodnego wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty lub 
jego unieważnienia na każdym etapie postępowania (również po jego zakończeniu) bez podania 
przyczyn. 

Załączniki stanowiące integralną część Warunków Zamówienia: 
1. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 
2. Formularz ofertowy - wzór Załącznik nr 2 
3. Ramowe zasady II etapu postępowania negocjacje warunków umowy - Załącznik nr 3 
4. Umowa- projekt z zał. - Załącznik Nr 4. 

mailto:pec@pec.gniezno.pl


Załącznik Nr 1 do Warunków Zamówienia. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na place opałowe: ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 
Gniezno (Winiary ) oraz Ciepłowni C-14 w Gnieźnie przy ul. Rzepichy miału węglowego M 
ILA typ: 32.1-32.2 klasy 23/18/08 w ilości 31.900 Mg parametrach jakościowych: 

Nazwa parametru Symbol Wartość Jedn. 
Typ węgla 31.1; 31.2; 32.1; 32.2. 
Wartość opałowa w stanie roboczym* Qir 23.000 kJ/kg 
Zawartość części lotnych w stanie daf ydat Powyżej 30 % 
Zawartość popiołu w stanie roboczym Ar max. do 18 % 
Zawartość siarki w stanie roboczym S max. do 0,8 % 
Całkowitą zaw. wilgoci w stanie robocz. Wt

r max. do 14 % 
Zawartość wilgoci w stanie analitycznym w a pow.5 % 
Zdolność spiekania wg Rogi RI Od 5 do 40 
Temp. topnienia popiołu w atm. redukuj TBatred Powyżej 1400 °C 

* Uwaga!. Dopuszcza się dla poszczególnych dostaw większą rozpiętość dla wartości opałowej 
w stanie roboczym (od 21.000 do 24.000 kJ/kg) - jednakże średnioważona wartość Qir z całej ilości 
objętej umową nie może być niższa niż 23.000 kJ/kg 
Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek 
mułów i nadziarna. W składzie ziarnowym miału wymaga się aby granulacja poniżej lmm 
stanowiła od 30 do 35% całkowitej masy miału. Maksymalna ilość nadziarna - granulacja powyżej 
20 mm może stanowić max 5 % masy całej dostawy. Parametry uziarnienia są bardzo istotne 
dla Zamawiającego z uwagi na spalanie miału w kotłach z paleniskami rusztowymi. 

Dla parametru - zawartości wilgotności całkowitej w stanie roboczym max. do 14 % -
Zamawiający żąda, aby każda dostawa nie przekraczała tej wartości dla wartości opałowej 
wstanie roboczym 23.000 kJ/kg. W pojedynczej dostawie może być przekroczona zawartość 
wilgotności całkowitej o ile zostanie zachowany parametr wartości opałowej Q2f powyżej 
22.400 kJ/kg według poniższej zależności: 

2 100-14 v ' 
gdzie : 

Qir . wartość opałowa w stanie roboczym stwierdzona badaniami laboratoryjnymi 

y = 24,53 kJ/kg - stała 

W(
r - zawartość wilgotności całkowitej w stanie roboczym stwierdzona badaniami 

laboratoryjnymi 
Uwaga! Dla dostaw w których stwierdzono laboratoryjnie większą zawartość wilgotno 
całkowitej w stanie roboczym, wyliczona wartość Q2F będzie brana do obliczania średnioważon 
wartości opałowej z całego kontraktu. 



Dla wilgotności całkowitej w stanie roboczym poniżej 14 % stwierdzonej w laboratorium, 
przeliczenie wg. powyższego wzoru nie będzie stosowane. 
Dla opisanych zależności dodatkowo musi być spełniony warunek, że średnioważona wartość 
opałowa w stanie roboczym z całego kontraktu musi przekroczyć 23.000 kJ/kg. 

3. Parametry jakościowe poszczególnych partii miału muszą być potwierdzone badaniami 
zgodnymi z Polskimi Normami i potwierdzone odpowiednimi dokumentami (świadectwami 
jakości, certyfikatami, wynikami badania próbek węgla) wystawionymi przez akredytowane 
laboratorium lub laboratorium producenta (kopalni). Dokumenty te muszą podawać, co 
najmniej: 

• nazwę i adres jednostki (laboratorium) określającej parametry miału węglowego 
• sortyment i typ węgla 
• producenta lub dostawcę 
• datę badania 
• wartość opałowa w stanie roboczym Q,r [kJ/kg] 
• zawartość popiołu w stanie roboczym [%] 
• całkowitą zawartość wilgoci w stanie roboczym [%] 
• zawartość siarki w stanie roboczym [%] 
• zawartość wilgoci w stanie analitycznym [%] 

4. Laboratorium akredytowane wykonujące badania jakości węgla, musi spełniać wymogi normy 

PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 

5. Dostawy muszą być realizowane w partiach około 1450 Mg na dobę w systemie 
całopociągowym do stacji kolejowej Gniezno-Winiary, następnie przeładowane na transport 
samochodowy i dostarczone poprzez wagę samochodową na place składowe ciepłowni. 

6. Rozładunek poszczególnych dostaw musi się odbyć między godz. 700-2200 w dniach roboczych. 
Przerwy pomiędzy kolejnymi dostawami muszą być nie krótsze niż 2 dni robocze. 

7. Zamawiający planuje następujący harmonogram miesięcznych dostaw miału węglowego. 

M-c V 
2011 

VI 
2011 

VII 
2011 

VIII 
2011 

IX 
2011 

X 
2011 

XI 
2011 

II 
2012 

III 
2012 

IV 
2012 

Ilość 
Mg 1.450 4.350 4.350 4350 5800 2900 2900 1450 2900 1450 

Dopuszcza się wcześniejszą realizację dostaw przy zachowaniu terminów płatności wynikających 
z harmonogramu dostaw. 

8. Wyżej podany harmonogram dostaw może ulec modyfikacjom wynikającym z uwzględnienia 
poziomu zapasów magazynowych, wpływu warunków atmosferycznych oraz innych 
czynników. Ostateczną ilość i wielkość miesięcznych dostaw określać będzie zawsze 
miesięczne Zlecenie-uzgodnienie dostaw wystawione przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega, że może być złożone zamówienie uzupełniające w granicach 1 
do 10% ilości zamawianej w drodze przetargu. v 

10. Zamawiający może zrezygnować z dostaw miału węglowego zaplanowanych 
w harmonogramie na rok 2012. 



Wzór dla oświadczenia wymaganego na podstawie § 3 p. 10). 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się z projektem Umowy i nie wnosimy oraz nie będziemy wnosić 
zastrzeżeń do jego treści. 
Projekt umowy związany jest z postępowaniem przetargowym ogłoszonym dnia 08.03.2011 i 
dotyczącym : „Dostawy miału węgłowego M IIA klasy 23/18/08 w ilości 31.900 Mg dla 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 
Gniezno". 
Uwaga ! 
Zmiana treści umowy docelowej może odbiegać od wzoru zamieszczonego w Warunkach 
Zamówienia tylko w zakresie wyników ustaleń wynikających z II etapu postępowania. 

Oświadczamy, że bezwarunkowo wyrażamy zgodę na możliwość jednokrotnego wydłużenia 
przez Zamawiającego okresu związania ofertą, która przewidziana jest w § 12. niniejszych 
Warunków Zamówienia. 

miejscowość data podpis osoby upoważnionej 



Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

Załącznik Nr 2 do WZ. 

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO 

Dane Wykonawcy 

/pełna nazwa/ 

/adres, ulica, nr.kod poczt, miejscowość/ 

/nr kierunkowy , nr telefonu,, nr fax,e-mail/ 
rodzaj firmy 

/nazwisko osób podpisujących ofertę- uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego 
imieniu, funkcja/ 

Przystępując do postępowania: 
Ogłoszonego w dniu 08 marca 2011 : 
„Dostawa miału węglowego M IIA klasy 23/18/08 w ilości 31.900 Mg dla Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno". 

W imieniu reprezentowanej [przeze mnie]*/[przez nas]* firmy[oświadczam]*/[oświadczamy]*, że: 
oferujemy dostawę miału węglowego wraz z transportem do placów opałowych zgodnie z „Warunkami 
Zamówienia" i złożoną ofertą 

Cena brutto 1 Mg miału węglowego loco place składowe Zamawiającego : 

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

/np. .S.A., Sp. z o.o.,...itp./ 

,PLN /słownie: 

dnia 
/podpis osoby uprawnionej/ 

) niepotrzebne - skreślić 
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Załącznik Nr 3 do WZ 

RAMOWE ZASADY II ETAPU POSTĘPOWANIA 
NEGOCJACJE WARUNKÓW UMOWY 

Zaproszeni do II etapu postępowania uczestnicy będą negocjować z Zamawiającym 
następujące elementy umowy. 

1) Ostateczna cena jednostkowa brutto za 1 Mg dostarczonego miału. Ten element będzie 
dla Zamawiającego decydującym kryterium wyboru Wykonawcy. Ostateczna cena 1 Mg 
miału (loco place składowe Zamawiającego) ustalona z wybranym Wykonawcą zostanie 
wpisana do umowy. Zamawiający wymaga, żeby podana przez Wykonawcę ostateczna 
cena brutto za 1 Mg dostarczonego miału była niezmienna co najmniej dla dostaw 
przypadających w roku 2011 zgodnie z harmonogramem dostaw ( pkt.7 załącznika nr 1 
do WZ) tj. dla ilości 26.100 Mg zamówionego miału węglowego. Cena brutto za 1 Mg 
może ulec zmianie w przypadku dostaw zgodnie z ww. harmonogramem realizowanych 
w roku 2012, w wyniku: 
• zmiany stawki podatku VAT, 
• wprowadzenia podatku akcyzowego, 
• zmiany cen netto miału węglowego, w polskich kopalniach oraz na rynkach 

międzynarodowych, nie więcej jednak niż o stopień inflacji podany za rok 2011, 
podanej przez GUS, 

• zmiany cen netto transportu miału węglowego, nie więcej jednak niż o stopień inflacji 
podany za rok 2011, podanej przez GUS, 

2) Terminy płatności za poszczególnie dostawy miału. W tym obszarze negocjacyjnym 
punktem wyjściowym będą terminy płatności dla poszczególnych dostaw. Podstawowym 
okresem płatności wymaganym przez zamawiającego będzie 30 dni od dnia dostawy. 
W przypadkach wcześniejszej realizacji dostaw Zamawiający będzie zainteresowany 
płatnościami w tych terminach w które przewidywałby harmonogram dostaw. W czasie 
negocjacji będą ustalone inne możliwe do zaakceptowania przez strony terminy płatności. 

3) Gotowość Wykonawcy do dostosowania poszczególnych terminów dostaw zgodnie 
z aktualnymi oczekiwaniami Zamawiającego. Zamawiający będzie oczekiwał 
od dostawcy uzgodnionej w negocjacjach elastyczności dostaw. W tym obszarze 
negocjacyjnym będą uzgadniane odstępstwa od terminów ustalonych w harmonogramie. 
W szczególności będą ustalane sprawy cen i terminów płatności w przypadku uzgodnienia 
przez strony możliwości realizacji dostaw po umownym terminie zrealizowania kontraktu. 



Załącznik Nr 4 do WZ 

Projekt umowy Nr 

Zawarta w Gnieźnie w dniu 2011 r. pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Staszica 13 
zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000023463 reprezentowanym przez prawnie 
umocowanego przedstawiciela: 
Prezesa Zarządu -
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym" 
a 

siedzibą w 
zarejestrowaną/-ym w 

Reprezentowaną/ym przez: 

Zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą" 
o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa miału węglowego M II A w ilości 31.900 Mg. 
Dostarczany węgiel musi odpowiadać wymogom jakościowym określonym w Załączniku Nr 1 
do Warunków Zamówienia. 

2. Miał w ilości 31.900 Mg Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć loco składy opału w Gnieźnie 
- Ciepłownia C-13, ul. Spichrzowa oraz Ciepłowni C-14 ul. Rzepichy. Przed każdą dostawą 
Zamawiający wskaże miejsce przeznaczenia przesyłki. 

3. Jednorazowa wielkość dostawy realizowana w systemie całopociągowym, musi wynosić ok. 
1.450 Mg. 

4. Rozładunek poszczególnych dostaw musi się odbyć między godz. 700-2200 w dniach roboczych. 
Przerwy pomiędzy kolejnymi dostawami muszą być nie krótsze niż 2 dni robocze. 

5. Planuje się następujący harmonogram miesięcznych dostaw miału węglowego. 

M-c V 
2011 

VI 
2011 

VII 
2011 

VIII 
2011 

IX 
2011 

X 
2011 

XI 
2011 

II 
2012 

III 
2012 

IV 
2012 

Ilość 
Mg 1.450 4.350 4.350 4.350 5800 2900 2900 1450 2900 1450 

Uruchomienie dostaw w poszczególnych miesiącach następuje na podstawie Zlecenia -
uzgodnienia dostaw. Zlecenie musi być dostarczone Wykonawcy 14 dni przed każdym 
miesiącem w którym zaplanowano dostawy. 

6. Ostateczny termin zrealizowania wszystkich dostaw w sumarycznej ilości 31.900 Mg ustala się 
na dzień 30.04.2012. y 

7. Zleceniodawca może zrezygnować z dostaw miału węglowego zaplanowanych w harmonogramie' 
na rok 2012. 
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§ 2 Warunki dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać miał węglowy stanowiący przedmiot niniejszej umowy 
zgodnie z miesięcznymi Zleceniami -uzgodnieniami dostaw (zał nr 1). W poszczególnych 
miesiącach będą uzgadniane daty poszczególnych dostaw oraz miejsce przeznaczenia. 
Zamawiający zobowiązuje się przyjąć dostarczony miał węglowy. 

2. Terminy wskazane w Zleceniach, o których mowa w § 2, ust.l, są terminami orientacyjnymi 
a dostawy powinny zostać dostarczone w miesiącu, którego dotyczą te Zlecenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do każdej partii miału węglowego dowód dostawy 
i certyfikat jakości wynikający z badań laboratoryjnych (metodami zgodnymi Polskimi 
Normami) węgla energetycznego wystawiony przez akredytowane laboratorium lub 
laboratorium producenta (kopalni). Świadectwo jakości musi zawierać co najmniej następujące 
parametry: 

• nazwę i adres jednostki (laboratorium) określającej parametry miału węglowego 
• sortyment i typ węgla 
• producenta lub dostawcę 
• datę badania 
• wartość opałowa w stanie roboczym Qjr [kJ/kg] 
• zawartość popiołu w stanie roboczym [%] 
• całkowitą zawartość wilgoci w stanie roboczym [%] 
• zawartość siarki w stanie roboczym [%] 
• zawartość wilgoci w stanie analitycznym [%] 

4. Laboratorium akredytowane wykonujące badania jakości węgla musi spełniać wymogi normy : 
PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 

5. Certyfikat jakości, o którym mowa w § 2, ust. 3, powinien zostać przesłany faksem w terminie 
do 3 dni roboczych od dnia dostawy oraz przesłany w oryginale do Zamawiającego. 

6. Odbiór ilościowy dostarczonego miału węglowego odbywać się będzie na podstawie wagi 
stwierdzonej u Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że posiada wagę samochodową 
0 nośności 60 Mg zalegalizowaną przez Urząd Miar. 

7. Masa opału wykazana w czasie ważenia na wadze samochodowej będzie podstawą do 
fakturowania. Zamawiający zapewnia upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy 
uczestnictwo w ważeniu dostaw, dostęp do dokumentacji wagowej, możliwość przeprowadzania 
prób i sprawdzeń wagi. 

8. Po umieszczeniu na placu Zamawiającego całej partii miału następuje protokolarne 
potwierdzenie masy miału węglowego zarejestrowanej na wadze samochodowej. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ubytki powstałe w czasie transportu kolejowego 
1 drogowego. 

10. Prawo własności i ryzyko straty lub szkody przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego 
po dostarczeniu miału węglowego na wskazany plac składowy będący miejscem spełnienia 
świadczenia. 

§ 3 Kwestie sporne 

1. Reklamacje jakościowe będą składane zgodnie trybem opisanym w załączniku nr 2 do umowy. 

2. W kwestiach spornych dotyczących jakości dostarczonego miału Strony mogą zlecić analizę 
rozjemczą. Koszty tej analizy pokrywa Strona, której zastrzeżenia nie zostały potwierdzone. 



3. Nie dotrzymanie parametrów jakościowych miału zgodnie z § 1 umowy może spowodować 
odstąpienie przez Zamawiającego od umowy bez możliwości odszkodowania dla Wykonawcy. 

4. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i określeniu rzeczywistych parametrów 
jakościowych, Strony w drodze odrębnego porozumienia ustalą ostateczną wysokość 
zmniejszenia ceny za reklamowaną partię oraz termin zapłaty. 

5. Złożenie reklamacji jakościowej spowoduje przerwanie biegu terminu zapłaty za reklamowaną 
ilość dostawy , do czasu rozstrzygnięcia reklamacji, o ile rozstrzygnięcie reklamacji wydłuży się 
powyżej 30 dni od momentu spełnienia świadczenia określonego w umowie. 

6. Reklamacja dla poszczególnych dostaw będzie zgłaszana wówczas, gdy wartość opałowa 
w stanie roboczym stwierdzona przez laboratorium Zamawiającego, będzie mniejsza o więcej niż 
850 kJ/kg od wielkości deklarowanej przez Wykonawcę w certyfikacie jakości. 

7. Wartość opałowa w stanie roboczym dla wszystkich dostaw (wartość średnioważona) 
z uwzględnieniem wilgotności musi być nie mniejsza niż 23.000 kJ/kg. 

§ 4 Cena 

1. Cena dostaw miału o parametrach podanych w § 1 ust. 1 wraz z transportem do Zamawiającego 
na place składowe oraz należnym podatkiem VAT , będzie wynosiła : 

zl (brutto) za 1 Mg miału MIIA 

Słownie : zł (brutto) za 1 Mg 

2. Strony ustalają, że podana przez Wykonawcę ostateczna cena brutto za 1 Mg dostarczonego 
miału będzie niezmienna co najmniej dla dostaw przypadających w roku 2011 zgodnie 
z harmonogramem dostaw ( pkt.7 załącznika nr 1 do WZ) tj. dla ilości 26.100 Mg zamówionego 
miału węglowego. Cena brutto za 1 Mg może ulec zmianie w przypadku dostaw zgodnie 
z ww. harmonogramem realizowanych w roku 2012, w wyniku: 
• zmiany stawki podatku VAT, 
• wprowadzenia podatku akcyzowego, 
• zmiany cen netto miału węglowego, w polskich kopalniach oraz na rynkach 

międzynarodowych, nie więcej jednak niż o stopień inflacji podany za rok 2011, podanej 
przez GUS, 

• zmiany cen netto transportu miału węglowego, nie więcej jednak niż o stopień inflacji podany 
za rok 2011, podanej przez GUS. 

§ 5 Zapłata 

1. Podstawą dokonania zapłaty za dostarczony Zamawiającemu miał węglowy będą faktury VAT 
wystawione przez Wykonawcę za każdą dostawę zrealizowaną zgodnie z umową. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy, należności 
nieuregulowanych wobec przewoźników z tytułu nadania miału węglowego do przewozu. 

3. Płatności za zobowiązania wynikające z Umowy Zamawiający będzie dokonywał w formie 
przelewów na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, po spełnieniu świadczenia 



określonego w umowie w terminie dni od daty otrzymania faktury. Dopuszcza się 
możliwość skonta. 

4. W przypadku przyspieszenia dostaw przez Wykonawcę obowiązywać będą terminy płatności 
wynikające z harmonogramu miesięcznych dostaw miału węglowego, o których mowa w § 1 pkt. 
5 niniejszej umowy. 

5. Za datę zapłaty należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Za zwłokę w zapłacie należności faktur Wykonawca jest upoważniony do żądania odsetek 
umownych w wysokości stopy procentowej NBP - redyskonto weksli. 

§ 6 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

1. W celu należytego wykonania umowy Wnioskodawca wniesie kaucję w wysokości 250.000 PLN, 
lub zaproponuje inny co najmniej równoważny sposób zabezpieczenia wykonania umowy. 

2. W przypadku Wykonawcy, który ze względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej 
nie jest w stanie wykazać, że posiada kapitał zakładowy lub wkład własny wspólników do spółki 
w wys. 1.000.000,00 zł., albo nie posiada takiego kapitału, jest zobowiązany złożyć kaucję w 
wysokości co najmniej 10% wartości całości dostaw, lub zaproponować inny co najmniej 
równoważny sposób zabezpieczenia wykonania umowy. 

3. Wniesienie kaucji lub ustanowienie innego równoważnego zabezpieczenia powinno nastąpić 
w okresie związania ofertą. 

4. Zabezpieczenie w postaci kaucji powinno zostać wniesione lub ustanowione przed zwróceniem 
wadium. 

5. Za opóźnienie dostaw (narastająco) w odniesieniu do miesiąca, w którym miały być one 
zrealizowane, zgodnie z ostatecznie przyjętym harmonogramem oraz wynikającymi z niego 
Zleceniami, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia. 
Zapłata ta będzie potrącona przez Zamawiającego z najbliższej wystawionej faktury za dostawę 
opału. 

6. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przysługuje 
Zamawiającemu kara umowna w wysokości 10 % wartości całości dostaw, niezależnie 
od możliwości dochodzenia naprawienia szkody poniesionej wskutek niezrealizowania dostaw. 

§ 7 Zmiana umowy 

Jakiekolwiek zmiany w treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej 
w postaci aneksu do umowy , podpisanego przez obie strony. 

§ 8 Rozstrzygnięcie sporów 

Wszelkie spory powstałe między Stronami dotyczące realizacji umowy rozstrzygane będą przez 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. vA 

§ 9 Postanowienia końcowe / V; 

1. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. do dnia 30.04.2012 r. 
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Integralną część umowy stanowią : Warunki Zamówienia wraz załącznikami, załączniki nr 1 i nr 
2 do umowy, oferta Wykonawcy oraz uzgodnienia wynikające z II etapu postępowania. 

4. Zgodnie z art. 138a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych" (Dz.U. 
z 2010 nr 113 poz.759 ze zm.) Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 
ust. 1 pkt. 1 i 3, nie stosują ustawy do udzielania zamówień sektorowych na dostawy energii 
elektrycznej lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii. 

5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 
postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

Zaopiniowano: 
Radca Prawny 

WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY : 
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Zał. Nr 1 do umowy. 

Pieczęć Zamawiającego. Gniezno , dnia 

Zlecenie -uzgodnienie dostaw. 

Na podstawie umowy nr na dostawę miału węglowego zawartej dnia 

Zlecamy w miesiącu -

Wykonanie dostawy ton miału węglowego o parametrach zgodnych z określonymi w 
przedmiocie umowy w ilościach i terminach podanych w poniższym harmonogramie: 

Nr 
dostawy 

Ilość miału 
węglowego [ ton] 

Data 
dostawy 

Ilość wagonów 
[szt] Uwagi 

1 

2 

j 

4 

5 

6 

7 

Uwaga: Za datę dostawy uznaje się datę dostarczenia miału węglowego na place składowe. 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego ) 



Zał. nr 2 do umowy 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

A. Tryb zgłaszania reklamacji 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków jakościowych otrzymanej partii opału, 
Zamawiający ma prawo skierować do dostawcy reklamację jakościową. 

2. Zamawiający ma obowiązek zabezpieczyć reklamowaną partię opału do czasu 
zakończenia postępowania. Reklamowana partia winna być składowana na czystym i 
utwardzonym placu składowym. 

3. Reklamacje należy zgłosić Wykonawcy w formie pisemnej. Jako datę zgłoszenia 
przyjmuje się datę wysłania faksu. Reklamujący ma obowiązek niezwłocznie wysłać 
oryginał reklamacji. 

4. Zgłoszenie reklamacji, powinno być podpisane przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego. 

5. Zgłoszenie reklamacji reklamowanej dostawy miału węglowego powinno nastąpić w terminie: 
- do 7 dni roboczych licząc od daty odbioru miału węglowego przez Zamawiającego, o ile 

wada jest widoczna i możliwa do bezpośredniego stwierdzenia, 
- do 7 dni roboczych licząc od daty przeprowadzenia badania laboratoryjnego 

przez Zamawiającego, jeżeli wada została stwierdzona po przeprowadzeniu badań 
w laboratorium Zamawiającego, 

- do 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego badań 
laboratoryjnych od akredytowanego laboratorium, jeżeli wada została stwierdzona 
po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych przez Zamawiającego i zlecił on badanie 
potwierdzające w laboratorium akredytowanym, lub Zamawiający mimo pozytywnego 
wyniku badań laboratoryjnych we własnym laboratorium zlecił badanie kontrolne 
w laboratorium akredytowanym. 

6. Badania laboratoryjne w laboratorium Zamawiającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 
4 dni roboczych, licząc od daty odbioru miału węglowego przez Zamawiającego, 

7. Badania laboratoryjne w laboratorium akredytowanym powinny zostać zlecone przez 
Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty odbioru miału 
węglowego przez Zamawiającego. 

8. Za dzień odbioru miału węglowego uważa się dzień dostawy reklamowanej partii opału na place 
składowe opału. 

9. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać dokumenty identyfikujące reklamowaną partię opału -
miału węglowego . 

10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładnie określoną podstawę reklamacji 
potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych u Zamawiającego i/ lub w laboratorium 
akredytowanym. 

B. Tryb postępowania reklamacyjnego 

1. Decyzję o sposobie postępowania reklamacyjnego Wykonawca musi podjąć w terminie 3 dni 
roboczych, licząc od daty wpływu prawidłowo zgłoszonej reklamacji. Odpowiedź na 
reklamację musi mieć formę pisemną. Jako datę odpowiedzi przyjmować się będzie datę 
wysłania pisma faksem. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego wysłania oryginału pisma1 

do Zamawiającego. 
2. Nie udzielenie odpowiedzi przez Wykonawcę na zgłoszoną reklamacje w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia jej otrzymania jest równoznaczne z uznaniem reklamacji. 



3. W przypadku ustalenia komisyjnego pobierania próbki, z reklamowanej partii opału z miejsca 
jej składowania, Komisja musi pobrać próbkę w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu 
prawidłowo zgłoszonej reklamacji. 

C. Reklamacje parametrów jakościowych dostawy miału węglowego 

1. Podstawą do określenia rzeczywistych parametrów jakości reklamowanej partii opału 
będą wyniki badań laboratoryjnych próby komisyjnej pobranej z udziałem 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Próbę komisyjną należy pobrać zgodnie z PN-90/GH-04502. Każda ze Stron otrzymuje 
próbę laboratoryjną reklamowanego opału. Trzecią próbę laboratoryjną odpowiednio 
zabezpieczoną i zaplombowaną przechowuje się jako próbę rozjemczą. Reklamacja 
po uzgodnieniu stanowiska obu Stron może zostać rozpatrzona w oparciu o średnie 
arytmetyczne wartości wyniku Stron. 

3. W przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska, każda ze Stron ma prawo 
zlecić analizę próby rozjemczej w protokolarnie ustalonym przez Strony laboratorium. 
W przypadku niemożliwości uzgodnienia przez Strony niezależnego laboratorium 
do oznaczenia próby rozjemczej ustala się, że oznaczającym będzie laboratorium: 
Laboratorium Usługowo- Badawcze „BIOCHEMIK" Sp. z o.o. 

Wynik próby rozjemczej rozstrzyga o wyniku reklamacji. 
4. Wynik reklamacji jest podstawą ustalenia wysokości należności za dostawę 

zgodnie z § 3 ust. 3 umowy. 
5. W wyniku powtarzających się różnic w oznaczeniach parametrów, Strony mogą 

uzgodnić tryb pobierania prób opału z dalszych dostaw u Zamawiającego przez wspólną 
komisję składającą się z przedstawicieli obu Stron wraz z możliwością wspólnego 
oznaczenia parametrów próbki rozjemczej. 

Gniezno, dnia 08.03.2011 r. 

P r z e d s i ę b i o r s t w o Energetyki Ciep lnej w G n i e ź n i e 

Jarosław Grobelny 
Prezes Zarządu 
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