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2/2015 

DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO ENERGETYCZNEGO WRAZ Z TRANSPORTEM I 

ROZŁADUNKIEM DO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W 

HAJNÓWCE SPÓŁKA  Z O.O. UL. ŁOWCZA 4, PLAC SKŁADOWY UL. MAŁA 20. 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:   
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, 
www.pec.hajnowka.pl, biuro@pec.hajnowka.pl  
  
2. Określenie trybu zamówienia. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych ( tj. Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). (zamówienie sektorowe 
poniżej 400 tyś. euro) 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. PEC zastrzega sobie 
prawo kontaktu tylko z wybranymi oferentami oraz zastrzega sobie prawo do 
unieważnienia postepowania bez podania przyczyny. 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zmiana może nastąpić w każdym 
czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej 
zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom do 
których skierowano zapytanie ofertowe i pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie 
dla nich wiążąca.   
  
3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ 
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie 
internetowej www.pec.hajnowka.pl w dziale Przetargi w zakładce „DOSTAWA MIAŁU 

WĘGLOWEGO ENERGETYCZNEGO WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM DO 
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W HAJNÓWCE SPÓŁKA  Z O.O. UL. ŁOWCZA 

4, PLAC SKŁADOWY UL. MAŁA 20.”, odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Łowczej 
4, bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem 
adresu e-mail. 
  
4. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 Przedmiotem zamówienia jest zakup węgla wraz z dostawą franco plac składowy PEC 
zlokalizowany przy ul. Mała 20 w Hajnówce w następującym asortymencie: 
Miał węglowy – w ilości 3.000 ton o parametrach: 
-Klasa 22/16/04 
-Typ 31,2 
-Wartość opałowa min. 22 000 MJ/kg 
-Zawartość popiołu do 14% 
-Zawartość siarki do 0,7% 
-Wilgotność do 16% 
-Pozostałe wg. POLSKICH NORM 
 
 
  

 

http://www.pec.hajnowka.pl/
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5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

  

7. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

  

Termin wykonania zamówienia: do 28 lutego  2016 r.  

  

8. Opis warunków udziału w postępowaniu 

  
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, 
spełniający wymogi art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
Nr 19 poz.177) oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 

9. Wadium   

 
a) Oferent zobowiązany jest do złożenia wadium 10 000zł (dziesięć tysięcy złotych), na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP S.A. nr 25 1020 1332 0000 1002 0027 
0181 w terminie do dnia: 10.09.2015r do godz. 14:00 
b) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 
c) Zamawiający zwraca wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. We wniosku należy wskazać konto na które dokonać zwrotu wadium. 
d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Oferenta, któremu zwrócono wadium 
na podstawie ust. 2, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania lub nie podpisania umowy z 
wybranym Oferentem, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferent wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 
e) W przypadku podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie zwraca 
wadium, które pozostaje jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca 
wartość zabezpieczenia bez odsetek niezwłocznie po należytym zrealizowaniu umowy i jej 
wygaśnięciu na wniosek Dostawcy i po wskazaniu konta bankowego, na które należy dokonać 
zwrotu. Za zgodą Zamawiającego Oferent może dokonać zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w innej formie. 
f) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: 
-odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
-zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

  

10. Kryteria oceny i ich znaczenie. 

  
a) Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełnia wszystkie wymagania 
określone w niniejszej SIWZ oraz posiada najniższą cenę ofertową. 
b) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji warunków umowy, w tym 
zaoferowanej ceny. 
c) Zamawiający podpisze umowę na zakup węgla (wykonanie przedmiotu zamówienia) nie później 
niż przed upływem terminu związania ofertą. 
d) Umowa zostanie zawarta na wzór projektu umowy i wynegocjowane warunki dostaw i płatności. 
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11. Miejsce i termin składania ofert 

  

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, lub przesłać 

pocztą na adres Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka z 

dopiskiem: „Postępowanie dotyczące dostawy węgla, nie otwierać przed 10 września 2015 r. godz. 

14:00”. 

Termin składania ofert upływa 10 września 2015 r. o godzinie 14:00 

  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Łowczej 4 w dniu 10 września 2015r. o godz. 

14:00 

  

 

12. Termin związania ofertą 

  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia od terminu złożenia oferty. 
 

 


