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L. dz. 1007 /2022 

 

Nr postępowania: PERIG ZP.04.2022 

 

 

 

 OGŁOSZENIE 

 

o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał i ekomiał do kotłowni budynków 

administrowanych przez PERIG Sp. z o. o. w sezonie grzewczym 2022/2023. 

  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z 

późn. zm. ) na podstawie art. 2. ust. 1 pkt 2) cytowanej ustawy, zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., 

Młoteczno 12 A, 14 – 500 Braniewo, na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma 

zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, stanowiącym 

załącznik do Zarządzenia nr 01/2021 Prezesa Zarządu PERIG Spółka z o. o. w Młotecznie 12A z dnia 

28.10.2021 r. - zamówienie sektorowe podprogowe. 

 

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

09242000-7 produkty pochodne węgla 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.  

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180444, REGON 

170991585, NIP 582 154 95 05.  

Młoteczno 12 A 

14-500 Braniewo 

woj. warmińsko-mazurskie 

tel./fax (55) 243 28 55  

Konto: 56 8313 0009 0038 0678 2000 0010 

adres strony internetowej: http://www.perig.pl 

adres e-mail: perig@perig.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia.  

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 z późn. zm. ) na podstawie art. 2. ust. 1 pkt 2) cytowanej ustawy, zgodnie                                 

z Regulaminem udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury 

Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14 – 500 Braniewo, na dostawy, usługi oraz roboty 

budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 01/2021 Prezesa Zarządu PERIG Spółka z o. 

o. w Młotecznie 12A z dnia 28.10.2021 r. - zamówienie sektorowe podprogowe. 

 

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji warunków zamówienia ( SWZ ). 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SWZ: www.perig.pl. 

 

 

 

http://www.perig.pl/
mailto:perig@perig.pl
http://www.perig.pl/
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4. Opis przedmiotu zamówienia.  

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego sortymentu miał i ekomiał do kotłowni 

budynków administrowanych przez PERIG Sp. z o. o., zlokalizowanych w miejscowościach 

Lipowina, Bemowizna, Młoteczno i Podleśne, w sezonie grzewczym 2022/2023 t.j.: 

a) dostawa węgla kamiennego sortymentu miał w ilości szacunkowej 550 ton o parametrach: 

- wartość opałowa  min. 22 MJ/kg, 

- wymiar ziarna   1 ÷ 31,5 mm, 

- zawartość popiołu  do 10 %, 

- zawartość siarki S  do 0,5 %, 

- zawartość wilgoci całkowitej do 15%. 

Pozostałe parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.                 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1890) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych - Tabela Nr 6. 

b) dostawa węgla kamiennego sortymentu ekomiał w ilości szacunkowej 300 ton o parametrach: 

- wartość opałowa  min. 24 MJ/kg, 

- wymiar ziarna   3 ÷ 31,5 mm, 

- zawartość popiołu  do 8 %, 

- zawartość siarki S  do 0,5 %, 

- zawartość wilgoci całkowitej do 15%. 

Pozostałe parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.                 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1890) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych - Tabela Nr 5. 

2) Przedmiot zamowienia obejmuje dostawę, załadunek, ważenie, transport i rozładunek miału oraz 

ekomiału na placu magazynowym zlokalizowanym przy kotłowni w miejscowości Lipowina na 

koszt Wykonawcy. 

3) Wykonawca musi zagwarantować jakość dostarczanego węgla kamiennego zgodną z parametrami 

wymaganymi w SWZ. Do każdej dostawy obligatoryjnie będzie załączany aktualny certyfikat lub 

atest jakości opału, wystawiony przez kopalnię, z której jest dostarczany dany sortyment węgla 

kamiennego lub dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego, osoby fizycznej 

zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia z wyszczególnieniem 

wartości dotyczącej wartości opałowej, zawartości popiołu, zawartości siarki, granulacji 

(uziarnienia) oraz wilgoci całkowitej. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badania laboratoryjnego określonej partii dostawy 

opału, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań jakościowych.  

5) Badanie, o którym mowa wyżej Zamawiający zleci akredytowanemu laboratorium, a wyniki 

badań będą określały wartość opałową, zawartość siarki, zawartość popiołu, granulację oraz 

wilgoć całkowitą. 

6) Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb 

Zamawiającego zgłoszonych Wykonawcy, transportem samochodowym w ciągu maksymalnie               

3 dni roboczych od daty zgłoszenia, w okresie bezdeszczowym. 

7) Dostarczane sortymenty węgla muszą być jednorodne tj. nie mogą być mieszaniną różnych typów  

i sortymentów węgli, wolne od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek 

metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału w postaci brył. Stwierdzenie takiego rodzaju 

zanieczyszczeń będzie uznane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogów jakościowych 

dostawy i będzie podstawą do odmowy odbioru dostawy.  

8) Zamawiający oświadcza, iż szacunkowe zapotrzebowanie miału i ekomiału wskazane w ust. 1 

stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec 

zmniejszeniu lub zwiększeniu. Faktyczne zapotrzebowanie na miał i ekomiał uzależnione będzie 

wyłącznie od rzeczywistego zapotrzebowania w sezonie grzewczym 2022/2023, z tym że 

niezależnie od dostarczonych ilości, Wykonawca zobowiązany będzie w każdym przypadku 

stosować zaoferowane w przetargu ceny jednostkowe miału i ekomiału. 

9) Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych 

Wykonawcy. 

10) W zaoferowanych jednostkowych cenach miału i ekomiału uwzględnione muszą być wszystkie 

dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające                             

z obowiązujących przepisów w tym też podatku akcyzowego. 
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11) Wykonawca nie może powierzyć realizacji przedmiotu zamówienia podmiotom trzecim bez 

uprzednio uzyskanej zgody Zamawiającego. 

12) Wykonawca zapewni ważenie każdej dostawy wyłącznie na teranie miejscowości Lipowina lub 

miasta Braniewa. 

13) W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawy przedmiotu 

zamówienia w dni robocze w godzinach: 7:00 – 15:00. 

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

6. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

7. Termin wykonania zamówienia.  

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia 31.01.2023 r. 

Dostawy przedmiotu zamówienia powinny być zrealizowane zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Nr partii dostawy Miał 

 [ tona ] 

Ekomiał 

[ tona ] 

Termin 

I 200 150 do 21.10.2022 r. 

II 200 150 do 21.11.2022 r. 

III 150 - do 31.01.2023 r. 

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie § 6 Regulaminu. Ponadto Zamawiający wymaga spełnienia n/w warunków udziału                   

w postępowaniu dotyczących: 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają na Wykonawcę obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c)  Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 

a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia, 

b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców musi 

wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie § 6 Regulaminu. 

3) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie  

z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone  

w rozdziale 7 niniejszej SWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Z treści 

załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił. 

4) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia chociażby jednego a warunków udziału                                   

w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy 

wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

 

9. Informacja na temat wadium. 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 
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10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny za planowany 

zakup miału i ekomiału w sezonie grzewczym 2022/2023: 

1) kryterium ceny (KC): …………………………………………………... 100 %. 

          

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1) Miejsce oraz termin składania ofert.  

a) Oferty winny być złożone w siedzibie zamawiającego: PERIG Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 

14-500 Braniewo, w sekretariacie, codziennie w dni pracy Spółki, w godz. 7:00 – 15:00.  

b) Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2022 r. o godz. 14:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 

c) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone:  

• Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,  

• nazwą i adresem Zamawiającego: PERIG Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo”, 

• oraz opisane hasłem: „Oferta na sprzedaż węgla w sezonie grzewczym 2022/2023. – nie 

otwierać przed dniem 20.09.2022 r., godz. 14:15”.  

2) Miejsce oraz termin otwarcia ofert.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2022 r. o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego PERIG                

Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo w Sali konferencyjnej ( II piętro ).  

 

12.Termin związania ofertą.  

1. Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 14.10.2022 r. 

 

13.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze pracy Zamawiającego                                

od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 : 

1) Jarosław Bakan tel. 662 008 295 w sprawach dotyczących procedury przetargowej, 

2) Robert Mirkowski tel. 509 298 571 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

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

       (data i podpis Prezesa Zarządu Zamawiającego) 


