NR POSTĘPOWANIA : KP/12/317/2017

Załącznik nr 1– Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem samochodowym miału węglowego do obiektów Odbiorcy tj.
na dwa place węglowe Zakładów Mechanicznych „BUMAR ŁABĘDY ” S.A. w Gliwicach: ul. Mechaników 9 oraz
ul. Toszecka 164 – „Las Łabędzki”.
2. Zapotrzebowanie na miał wynosi 6000 ton +/- 15% ( z tego max 300 t dotyczy dostawy na plac węglowy ul.
Toszecka 164- „Las Łabędzki” pozostały wolumen dostawa na plac węglowy ul Mechaników 9) . Zamawiający
przewiduje powierzenie wykonania zamówienia i podzielenie ilości miału dla dwóch oferentów ( zwanych
Dostawcami) , którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty, z podziałem ilościowym 60% dla pierwszego, oraz
40% dla drugiego oferenta. W przypadku ofert równoważnych Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia
zamówienia w częściach równych tj. 50% / 50%.
3. Dostawy będą następować systematycznie w okresie od 1 października 2017r do 31 sierpnia 2018r stosownie
do potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym wywołaniu zamówienia. Każdy z Dostawców zobowiązany jest
dostarczyć 35% własnego kontraktu w okresie od 1 października 2017 do 31 grudnia 2017r. zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. Na powyższą ilość miału Dostawca gwarantuje stałość ceny
zgodnie z §7 ust 1 Projektu umowy.

4. Wymagane Parametry miału węglowego:
a). miał węglowy energetyczny M II A; typ: 32.1, 32.2; klasa 23-21-08
b). wartość opałowa w stanie roboczym min. - 23000 kJ/kg
c). zawartość popiołu - max 21%
d). zawartość siarki - max. 0,8%
e) całkowita zawartość wilgoci w stanie roboczym max. 12%
f). zdolność spiekania RI – powyżej 5 do 40
g). uziarnienie
- 0 – 20 mm
powyższe wg. PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003
Dostarczony miał musi być jednorodny , nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie
może zawierać substancji niepalnych, iłu, śmieci i pyłów flotacyjnych. Paliwo powinno być wolne od
zanieczyszczeń mechanicznych oraz domieszek obcych jak: piasku, gliny, kamieni i flotu.
5. Co najmniej 70% dostarczanego przez Dostawcę do Odbiorcy miału węglowego pochodzić będzie z kopalń
zlokalizowanych w odległości nie większej niż 50 km od placów węglowych Odbiorcy.
6. Dostawy miału węglowego Dostawca realizować będzie na podstawie zamówienia w terminach i wielkościach
uzgodnionych z Odbiorcą. Dostawy samochodowe będą realizowane od godziny 7.00 do godziny 14.00 na
wymienione w pkt.1 place węglowe Zamawiającego. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych
kosztów z tego tytułu.
7. Do każdej dostawy określonej zamówieniem będzie dołączony certyfikat jakości węgla.
8. Każda dostawa miału węglowego określona zamówieniem podlega sprawdzeniu jego jakości. Czynności z tym
związane polegają na pobieraniu próbek pierwotnych przez upoważnionego pracownika Odbiorcy zgodnie z
wymaganiami ujętym w PN-90/G-04502. W związku z powyższym wystawiane będą dokumenty potwierdzające
wykonanie tych czynności. Dostawca ma prawo uczestniczyć przy pobieraniu próbek. Ze sporządzonych próbek
pierwotnych będą przygotowywane trzy próbki końcowe w jednakowych odpowiednio zamkniętych (worki
foliowe) i oznakowanych porcjach (pierwsza przeznaczona jest do wykonania badania przez akredytowane
laboratorium, druga dla Dostawcy, trzecia tzw. ,,rozjemcza’’ pozostaje u Odbiorcy do wykorzystania w przypadku
reklamacji).
9. Podstawą do określenia jakości każdej dostarczonej Odbiorcy partii węgla zgodnej z zamówieniem w zakresie
jego parametrów będą wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzone na własny koszt przez Dostawcę oraz
Odbiorcę w akredytowanym laboratorium, a w przypadku konieczności badania próbki rozjemczej badanie
przeprowadza się wyłącznie na koszt Dostawcy. Wyniki badań parametrów miału węglowego przeprowadzone
przez akredytowane laboratorium są niepodważalne i będą miały zastosowanie przy rozliczeniach finansowych
z Dostawcą za poszczególne dostawy.
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10. W przypadku dostawy miału węglowego o parametrach niezgodnych z zamówieniem Odbiorca ma prawo do
jej reklamacji. Reklamacja składana jest pisemnie niezwłocznie po uzyskaniu wyników badania węgla z
akredytowanego laboratorium. Dostawca powinien nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty
otrzymania reklamacji (liczy się data wpływu pisma do siedziby Dostawcy, faksem, bądź pocztą) poinformować
Odbiorcę na piśmie o proponowanym sposobie rozpatrzenia reklamacji, a najpóźniej w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji oświadczyć czy reklamację uznaje, czy też ją odrzuca w całości
lub w części.
11. Odbiorca dopuszcza w przypadku dostawy miału węglowego przez Dostawcę o parametrach jakościowych
odbiegających od parametrów określonych w zamówieniu możliwość wyrównania jakości dostaw poprzez
uzupełnienie o dostawy posiadające wyższe parametry. Odbiorca zastrzega sobie w tym wypadku prawo
odmowy powyższej formy wyrównania parametrów jakościowych. W przypadku braku porozumienia odnośnie
możliwości rozliczenia dostarczanego węgla, Dostawca jest zobowiązany do zabrania z placu Odbiorcy całej
ilości reklamowanego węgla w terminie 30 dni. Po tym terminie Odbiorca będzie naliczał Dostawcy opłatę za
składowanie w wysokości 5 zł/tonę za jeden dzień składowania.
12. Druga dostawa miału niezgodna z wystawionym zamówieniem Odbiorcy stanowi podstawę do odstąpienia od
umowy.
13. Płatności za dostarczony i odebrany bez zastrzeżeń miał węglowy według zamówienia regulowane będą przez
Odbiorcę na podstawie faktur wystawionych przez Dostawcę w terminie minimum 60 dni od daty doręczenia
poprawnie wystawionej faktury.
14. Ważne informacje:


Oferent podaje cenę netto wraz z transportem za 1 tonę miału węglowego o wartości opałowej w stanie
roboczym 23 000kJ/kg w dwóch wariantach:
- cena netto bez akcyzy – dostawy plac węglowy Zamawiającego ul. Mechaników 9
- cena netto z akcyzą - dostawy plac węglowy Zamawiającego ul. Toszecka 164- „Las łabędzki”



Każdy z Dostawców zobowiązany jest dostarczyć 35% własnego kontraktu w okresie od 1 października
2017 do 31 grudnia 2017r. zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. Na powyższą
ilość miału Dostawca gwarantuje stałość ceny zgodnie z § 7 ust1 Projektu umowy



Umowy na dostawę miału zostaną podpisane z dwoma Oferentami, którzy zostaną wybrani w drodze
przetargu.
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