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                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

                       Nr 8/2020 z dnia 27.03.2020 r.  

 

 

Procedura zakupu węgla obowiązująca  

w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie  

 

§ 1  

1. Celem Procedury jest uregulowanie procesu udzielania zamówień sektorowych                          

na potrzeby Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w zakresie dostaw 

miału węglowego.  

2. Ilekroć w postanowieniach Procedury mowa, o: 

1) zamawiającym (Spółce) – należy przez to rozumieć Miejską Energetykę Cieplną 

Spółkę z o.o. w Koszalinie; 

2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie węgla;  

3) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę: 

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących 

się do przedmiotu zamówienia, lub  

b) z najniższą ceną, gdy jedynym kryterium oceny jest cena; 

4) protokole – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez zamawiającego                

w formie pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania kwalifikowania 

dostawców węgla oraz przebieg postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) zamówieniach sektorowych – należy przez to rozumieć zamówienia udzielane w celu 

prowadzenia działalności sektorowej. 

6) działalności sektorowej – należy przez to rozumieć działalność polegającą na 

tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych                     

z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła, lub 

dostawy energii elektrycznej gazu lub ciepła do takich sieci lub kierowaniu takimi 

sieciami. 

7) dostawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o wpis na listę 

kwalifikowanych dostawców węgla oraz o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia. 
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§ 2  

1. Zamawiający powołuje poleceniem służbowym stały 5 osobowy zespół ds. udzielania 

zamówień sektorowych na dostawy miału węglowego, zgodnie z niżej ustanowionymi 

zasadami. 

2. Zespół, o którym mowa w ust 1 działa wspólnie, a w przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności (np. urlop, zwolnienie lekarskie, szkolenie) któregokolwiek z członków 

zespołu pozostali członkowie zespołu, w liczbie minimum 3 osób, wykonują czynności 

związane z prowadzoną listą kwalifikowanych dostawców węgla oraz czynności związane 

z wyborem dostawcy miału węglowego, zgodnie z procedurą zakupu węgla. 

 

§ 3 

1. Zamawiający ustanawia system kwalifikowania dostawców węgla, do udziału w którym 

dopuszcza dostawców węgla spełniających warunki wskazane przez zamawiającego                  

w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania dostawców węgla. 

2. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej ogłoszenie o ustanowieniu systemu 

kwalifikowania dostawców węgla przez cały okres trwania systemu. 

3. System kwalifikowania dostawców węgla ustanawia się na okres 3 lat od momentu 

upublicznienia ogłoszenia, o którym mowa w ust 2. 

 

§ 4 

1. System kwalifikowania dostawców węgla ustanawia się w sposób umożliwiający 

dostawcom składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w systemie i ich aktualizację 

przez okres trwania systemu. 

2. Dostawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania 

dostawców węgla składa w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub 

przedłożony osobiście wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych 

warunków, jeżeli zamawiający w ogłoszeniu żądał takich dokumentów. Wniosek 

o wpisanie na listę kwalifikowanych dostawców węgla powinien być podpisany przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania dostawcy. Reprezentacja powinna wynikać z KRS 

lub CEiDG albo pełnomocnictwa, które należy dołączyć do wniosku w formie oryginału 

lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie dostawcę o wpisaniu na listę kwalifikowanych 

dostawców węgla, albo odmowie wpisania na tę listę, jednak nie później niż w terminie   
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21 dni od złożenia wniosku o wpisanie na listę kwalifikowanych dostawców węgla, 

podając uzasadnienie. Wraz z zawiadomieniem o wpisaniu dostawcy na listę 

kwalifikowanych dostawców węgla, zamawiający informuje dostawcę o konieczności 

aktualizacji dokumentów będących podstawą wpisania na listę i zasadach tej aktualizacji, 

określonych w § 5. 

4. Zamawiający może samodzielnie wpisać na listę kwalifikowanych dostawców węgla 

podmioty, których dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wskazanych                      

w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania dostawców, pozostają w posiadaniu 

Zamawiającego. 

5. Dostawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania dostawców węgla 

wpisywani są do wykazu kwalifikowanych dostawców węgla, prowadzonego przez 

zamawiającego i aktualizowanego przez cały okres trwania systemu. 

6. Zespół, o którym mowa w § 2 sporządza protokół z kwalifikacji dostawców węgla,                

w którym wskazuje podstawy wpisania na listę kwalifikowanych dostawców węgla lub 

odmowy wpisania na tę listę. Zespół przedstawia zamawiającemu do podpisu 

zawiadomienia, o których mowa w ust. 3 i 7.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust 4, zamawiający zawiadamia dostawców o wpisaniu 

ich na listę kwalifikowanych dostawców węgla wraz z informacją o konieczności 

aktualizacji dokumentów pozostających w posiadaniu zamawiającego i zasadach tej 

aktualizacji, określonych w § 5. 

 

§ 5  

1. Zamawiający wpisze na listę kwalifikowanych dostawców węgla podmiot, który spełnia 

następujące warunki:  

1) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z przepisów prawa zamawiający uzna, że dostawca 

spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada status pośredniczącego podmiotu 

węglowego i na dowód powyższego przedłoży kopię potwierdzenia przyjęcia 

powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący 

podmiot węglowy. Kopia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze 

rozpoczęcia działalności gospodarczej, jako pośredniczący podmiot węglowy powinna 

być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania dostawcy. 
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2) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna, że dostawca 

spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, 

że zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę 

kwalifikowanych dostawców, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie, co najmniej dwie dostawy do elektrowni lub ciepłowni lub 

elektrociepłowni, z których każda obejmowała dostawy miału węglowego o łącznej 

masie, co najmniej 20 000 ton i na dowód powyższego przedłoży wykaz dostaw 

zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku o wpisanie na 

listę kwalifikowanych dostawców, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, w tym okresie, który powinien zawierać zakres zrealizowanej dostawy (ilość 

dostarczonych ton węgla), datę wykonania, adres elektrowni lub ciepłowni lub 

elektrociepłowni, nazwę i adres zamawiającego wraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane. Wykaz dostaw powinien być 

złożony w formie oryginału podpisanego prze osobę uprawnioną do reprezentowania 

dostawcy. Dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane 

należycie powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania dostawcy. 

3) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, chyba że dokonał 

płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności i na dowód powyższego przedłoży zaświadczenie 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

złożeniem wniosku o wpisanie na listę kwalifikowanych dostawców węgla lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. Dokument potwierdzający, że dostawca nie 

naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków powinien być złożony 

w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania dostawcy. 
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4) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne              

i zdrowotne, chyba że dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności i na dowód powyższego przedłoży zaświadczenie 

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem 

wniosku o wpis na listę kwalifikowanych dostawców, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że dostawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Dokument potwierdzający, że dostawca nie naruszył obowiązków dotyczących 

płatności składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, powinien być złożony 

w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania dostawcy. 

5) nie jest w stanie likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości i na dowód powyższego 

przedłoży oświadczenie, że nie został postawiony w stan likwidacji lub nie ogłoszono 

jego upadłości. 

2. Dokumenty stanowiące podstawę wpisania dostawcy na listę kwalifikowanych 

dostawców węgla będą aktualizowane z inicjatywy dostawcy co 12 miesięcy, licząc od 

daty wpisania na listę kwalifikowanych dostawców węgla lub na wniosek zamawiającego, 

według poniższych zasad:  

a) dostawca w zaktualizowanym wykazie dostaw oraz dokumentach potwierdzających 

należyte ich wykonanie powinien wykazać spełnianie warunku dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

obowiązkowej aktualizacji tych dokumentów.  

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz zaświadczenie 

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż                       

3 miesiące przed ich złożeniem.  
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3. Zamawiający może wystąpić do dostawców o uzupełnienie albo wyjaśnienie treści 

złożonych wniosków oraz załączonych do nich dokumentów w terminie wskazanym przez 

zamawiającego. 

4. Dostawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2,  jeżeli 

Zamawiający posiada aktualne dokumenty tego Dostawcy. 

 

§ 6 

1. Lista kwalifikowanych dostawców jest jawna.  

2. Zamawiający publikuje listę kwalifikowanych dostawców węgla na swojej stronie 

internetowej. 

 

§ 7 

1. Zamawiający skreśla z listy kwalifikowanych dostawców węgla podmioty, które na 

wniosek zamawiającego nie zaktualizowały dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków określonych w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania dostawców 

węgla. 

2. Zamawiający skreśla z listy kwalifikowanych dostawców węgla podmioty na ich wniosek. 

3. Zamawiający może skreślić z listy kwalifikowanych dostawców węgla podmioty, które 

uchyliły się od zawarcia umowy z zamawiającym, w przypadku ich wyboru   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także dostawców, z którymi umowy zostały 

rozwiązane na skutek złożonego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy bądź                            

o odstąpieniu od umowy, bez względu na to która ze stron takie oświadczenie złożyła.       

4. Ponowny wpis na listę kwalifikowanych dostawców może być dokonany nie wcześniej 

niż po upływie 12 miesięcy licząc od daty skreślenia.   

 

§ 8 

1. Zamawiający może zaprosić do złożenia ofert cenowych na dostawę miału węglowego 

dostawców wpisanych na listę kwalifikowanych dostawców, jeżeli jest ich co najmniej 3. 

2. Zaproszenie, o którym mowa w ust 1 podpisane przez zamawiającego, może zostać 

przesłane do dostawców e-mailem (skan) lub faksem.  

3. Termin na złożenie ofert cenowych, powinien być nie krótszy niż 7 dni. 
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4. W zaproszeniu, o którym mowa w ust 2, Zamawiający określa przewidywaną do zakupu 

ilość miału węglowego, jego parametry oraz przewidywany harmonogram dostaw, a także 

projekt umowy, która zostanie zawarta z dostawcą wybranym dla realizacji zamówienia. 

5. Dostawca zaproszony do złożenia oferty, powinien ją złożyć za pośrednictwem faksu albo 

poczty e-mail. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

dostawcy. Reprezentacja powinna wynikać z KRS, CEiDG lub pełnomocnictwa, 

przesłanego wraz z ofertą cenową.  

6. Zamawiający może zaprosić dostawców do negocjacji złożonych ofert, w szczególności          

w zakresie ceny, parametrów miału węglowego, ilości oraz harmonogramu dostaw. 

7. Zamawiający zaprasza do negocjacji, co najmniej 3 dostawców, którzy złożyli 

najkorzystniejsze oferty cenowe, spełniające wymagania określone w zaproszeniu 

do złożenia ofert cenowych. W przypadku, gdy do Zamawiającego wpłynie mniej niż 

3 oferty cenowe, zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich dostawców, którzy 

złożyli oferty cenowe spełniające wymagania określone w zaproszeniu do złożenia ofert 

cenowych.      

8. W przypadku, gdy dostawca złoży ofertę cenową nie spełniającą wymagań określonych  

w zaproszeniu do złożenia ofert cenowych, zamawiający może zaprosić również tego 

dostawcę do negocjacji oferty, jeżeli zaoferowane warunki dostawy, w tym parametry 

węgla są akceptowalne przez zamawiającego. 

9. Negocjacje prowadzone są z zachowaniem zasady poufności.  

10. W przypadku zmiany w trakcie negocjacji parametrów, ilości oraz harmonogramu dostaw, 

lub zaproszenia do negocjacji dostawcy, który złożył ofertę cenową z innymi warunkami 

dostaw, w tym parametrami węgla, niż określonymi w zaproszeniu do złożenia ofert 

cenowych, zamawiający wzywa dostawców biorących udział w negocjacjach do złożenia 

nowych ofert cenowych, uwzględniających zmienione warunki  przedmiotu zamówienia,  

w tym parametry węgla. Dostawcy składają oferty cenowe podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania dostawcy, w terminie wskazanym przez zamawiającego 

za pośrednictwem faksu albo poczty elektronicznej.  

11. Zamawiający nie negocjuje takich warunków dostaw, w tym parametrów węgla, które 

zostały zaoferowane przez dostawcę, ale zamawiający nie zaprosił tego dostawcy 

do negocjacji oferty. 

 

§ 9 
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1. Jeżeli, którykolwiek z dostawców wpisanych na listę kwalifikowanych dostawców węgla 

prześle samodzielnie ofertę na dostawę miału węglowego, zamawiający zaprosi 

wszystkich dostawców wpisanych na listę do złożenia ofert, w przypadku gdy istnieje 

potrzeba zakupu miału węglowego lub oferta jest niezwykle korzystna. Termin 

na złożenie oferty cenowej może być krótszy niż 7 dni i zostanie określony przez 

zamawiającego w zaproszeniu.  

2. W przypadku złożenia do zamawiającego oferty na dostawę węgla przez dostawcę nie 

wpisanego na listę kwalifikowanych dostawców węgla, zamawiający wzywa tego 

dostawcę do przedłożenia  dokumentów, które będą potwierdzały spełnianie warunków 

określonych w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania dostawców węgla 

wraz z informacją, że zamawiający po otrzymaniu tych dokumentów faksem albo 

za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie przez siebie wskazanym i pozytywnej 

ich weryfikacji wpisze dostawcę na tę listę. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust 1 i ust 2, zespół ds. udzielania zamówień 

sektorowych na zakup miału węglowego występuje do zamawiającego o podjęcie decyzji 

dotyczącej dokonania zakupu węgla.  

4. Dokumenty przesłane faksem lub drogą elektroniczną w celu wpisania na listę 

kwalifikowanych dostawców węgla, dostawca jest zobowiązany przesłać 

do zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożyć osobiście 

w formie i terminie wskazanym przez zamawiającego.     

5. W przypadku, gdy dostawca, o którym mowa w ust 2 zostanie wpisany na listę 

kwalifikowanych dostawców na podstawie dokumentów przesłanych faksem albo przez 

pocztę e-mail,  zamawiający zaprosi wszystkich dostawców wpisanych na listę 

do złożenia ofert, w przypadku gdy istnieje potrzeba zakupu miału węglowego lub oferta 

jest niezwykle korzystna. Termin na złożenie oferty cenowej może być krótszy niż 7 dni 

i zostanie określony przez zamawiającego w zaproszeniu.  

6. Postanowienia dotyczące negocjacji ofert stosuje się odpowiednio. 

 

§ 10 

1. Zamawiający wybiera ofertę lub oferty zgodnie z zasadami określonymi w zaproszeniu 

do złożenia ofert. 

2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybory oferty lub ofert.  

 

§ 11 
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1. Zespół, o którym mowa w § 2 sporządza protokół z wyboru dostawcy węgla, który będzie 

zawierał wszystkie istotne informacje, niezbędne do stwierdzenia prawidłowości wyboru 

dostawcy węgla. Protokół zatwierdza zamawiający.  

2. Zamawiający informuje dostawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania.  


