
ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaczenie  postępowania:  ZPO.261.9.2020 -  Dostawa  miału  węglowego  w  ilości  3600  Mg  dla  ZUK
ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie
Termin dostawy: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2021.
W oparciu o art. 31 a ust. 7 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 864)
Zakład  Usług  Komunalnych  ENERGOKOM  Sp.  z  o.o.  w  Rakszawie  spełnia  warunki  dotyczące  zakładu
energochłonnego. Zgodnie z powyższym na mocy art. 31 a ust. 1 pkt. 8, ww. Ustawy, Zakład Usług Komunalnych
ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie jest podmiotem zwolnionym z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.

1. Wymagane minimalne parametry miału:
- typ węgla: gazowo-płomienny, wyróżnik: typ  32.1, według PN-G-97002:2018-11,
- sortyment: M II według PN-G-97002:2018-11,
- zawartość części lotnych Vdaf:  powyżej 28 % wg PN-G-04516:1998,
- zdolność spiekania RI: pomiędzy 5 a 20 wg PN-G-04518:1981,
- wartość opałowa w stanie roboczym Qr

i:: w klasie wg wskaźnika wartości opałowej w stanie roboczym 23MJ/kg
lub 24 MJ/kg ,

- zawartość popiołu w stanie roboczym Ar: max. 16 %,
- zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym Sr

t: max. 0,6 %,
- zawartość wilgoci całkowitej Wr

t : max. 14 %,
- wymiar ziarna: 1-31,5  mm,
- zawartość podziarna (< 1 mm): max. 20 %,
- zawartość ziarna 3-31,5 min. 60%
- zawartość nadziarna: max. 5%,
- temperatura topnienia popiołu oznaczona w atmosferze redukującej: powyżej 1200°C,
- dostarczany  węgiel  nie  może zawierać  zanieczyszczeń w postaci  materiałów  obcych,  w tym jakichkolwiek

substancji odpadowych.

2. Wymagania dotyczące warunków realizacji dostaw:
1. Dostawy muszą być realizowane systematycznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00

do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Transport  pojazdami samowyładowczymi,  przystosowanymi do przewozu miału  węglowego staraniem i  na

koszt Wykonawcy
3. Miejsce rozładunku – plac węglowy ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 334. 
4. Wykonawca do każdej partii dostawy jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) świadectwo jakości wg wzoru wydanego na podstawie art. 6e ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 660 z późń. zm.)

2) dokument potwierdzający zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym, wystawiony przez 
laboratorium posiadające akredytację PCA w stosownym zakresie, 
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3) dokumenty przewozowe określające masę miału netto, indywidualnie dla każdego środka transportu
samochodowego.

5.  Realizacja  każdej  partii  dostawy  w  ramach  przedmiotu  zamówienia  będzie  następować  na  podstawie
zamówienia  wystawionego  przez  osoby  reprezentujące  Zamawiającego  lub  osoby  przez  niego  upoważnione.
Miesięczna wielkość partii dostaw przedstawiona jest w szacunkowym harmonogramie dostaw:

SZACUNKOWY HARMONOGRAM DOSTAW

L.P. MIESIĄC ROK ILOŚĆ TON

1 Styczeń 2021 600
2 Luty 2021 600
3 Marzec 2021 600
4 Kwiecień 2021 600
5 Maj 2021 600
6 Czerwiec 2021 600

6.  Wykonawca  każdą  partię  dostawy  zrealizuje  w  terminie  do  10  dni  kalendarzowych  od  dnia  przekazania
zapotrzebowania  na  miał  węglowy  przez  Zamawiającego  z  zastrzeżeniem,  że  dostawy  będą  zrealizowane
maksymalnie przez  3 kolejne dni robocze  (z uwagi na warunki logistyczne Zamawiającego) w określonym powyżej
przedziale czasowym (tj. w ciągu 10 dni kalendarzowych).
7. Termin płatności: 30 dni kalendarzowych po zakończeniu dostawy partii określonej w zamówieniu.
8. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania całości  zamówienia objętego postępowaniem, jak
również udzielenia zamówień na dostawy dodatkowe
10.Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt  i  ryzyko do momentu rozładowania na placu węglowym, w
miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
11.Potwierdzenia  odbioru  Zamawiający  dokonywał  będzie  w  trakcie  ważenia  miału  w dokumencie  WZ
wystawionym  przez  Wykonawcę.  Podstawą  rozliczeń  ilości  dostarczanego  miału  pomiędzy  Zamawiającym  a
Wykonawcą będą wyniki ważenia przeprowadzone przez Zamawiającego.
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