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Dostawy węgla kamiennego do celów energetycznych  

sortyment Miał I, Miał II w ilości 18.000 ton 
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Prowadzone postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia ustawa z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 
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ROZDZIAŁ I. DEFINICJE 

Zamawiający - Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 3, 82-300 
Elbląg. 
Wykonawca - podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożył ofertę na wykonanie 
Zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 
Referencja – pisemna opinia wystawiona podmiotowi za zrealizowane przez niego usługi, przez osoby 
uprawnione do reprezentowania podmiotu wystawiającego opinię. 
SWZ lub Specyfikacja - niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia. 
Zamówienie – przedmiot Umowy. 
Oferta - oferta złożona przez Wykonawcę. 
Podwykonawca – podmiot, któremu Wykonawca powierza wykonanie części Zamówienia. 
Dzień Roboczy - należy przez to rozumieć każdy inny dzień, niż dzień uznany ustawowo za wolny od 
pracy oraz inny niż sobota. 
Umowa– umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
Platforma Zakupowa Zamawiającego - Platforma zakupowa EPEC SP. z o.o. Open Nexus to narzędzie 
do komunikacji Wykonawców i Zamawiającego. Platforma pozwala oferentom na składanie ofert na 
stronach zapytań ofertowych. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 
 

ROZDZIAŁ II.                            ZAMAWIAJĄCY 
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg. 
zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000127954, NIP 5780002619, wysokość kapitału zakładowego: 16.594.500,00 zł, wpłacono w 
całości, www.epec.pl, tel.: 55 61 13 200, 55 61 13 203; faks: 55 61 13 395,  
e-mail: epec@epec.elblag.pl 
 

ROZDZIAŁ III.                           TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  
1. Na podstawie art. 364 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) do udzielenia przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie 
jest zobowiązany do stosowania przepisów ww. ustawy.  

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień” (dalej: 
Regulamin), obowiązującego w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
w Elblągu, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „przetargi”  
i w oparciu o niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia (dalej: SWZ). 

 
ROZDZIAŁ IV.                                            PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiot zamówienia zgodnie z kodem CPV: 

Przedmiot główny:  09111210-5 Węgiel kamienny 

 
Przedmiotem Zamówienia są dostawy węgla kamiennego do celów energetycznych sortyment  

Miał I, Miał II w ilości 18.000 ton. 

Zamawiający, informuje, że jest podmiotem korzystającym ze zwolnienia akcyzy na podstawie art. 31a 
Ustawy z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 722 ze zm.). 

 

http://www.epec.pl/
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2. Ogólne wymagania przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 18 000 ton węgla kamiennego: 

− Rodzaj:    węgiel kamienny do celów energetycznych 

− Sortyment     Miał I, Miał II 

− Klasa     22-12-06  

− Typ:      31.1, 31.2, 32.1    

− Wartość opałowa Qr 22 MJ/kg  

− Zawartość popiołu Ar  do 12% 

− Zawartość siarki Sr   do 0,6% 

− Zawartość wilgoci Wr   do 15% 

− zawartość części lotnych Vdaf powyżej 28 %. 

2) Miejsce dostaw- Franco plac składu opału przy ciepłowni ul. Dojazdowa 14 w Elblągu, w dni 

robocze w godz. 700 - 1500. W ciągu jednego dnia dopuszcza się maksymalnie 15 dostaw 

samochodowych o łącznej wadze nie przekraczającej 400 ton. 

3) Dostarczony węgiel kamienny (każda partia dostawy) zostanie zważony na wadze 

Zamawiającego oraz zostanie poddany badaniom jakościowym w akredytowanym laboratorium 

wskazanym przez Zamawiającego. Próbka będzie pobierana z partii węgla – ok. 1.000 ton. 

4) Przez partię dostawy rozumie się sumę dostaw samochodowych w ilości łącznej ok. 1.000 ton, 

która podlega badaniu na zgodność parametrów z zamówieniem. 

5) Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu próbek węgla po rozładunku  

u Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy podczas wskazanych powyżej czynności pozostaje 

bez wpływu na procedurę związaną z poborem i przygotowaniem próbek oraz możliwość 

zlecenia przez Zamawiającego ustalenia parametrów węgla. Próbka będzie pobierana z partii 

węgla – ok. 1000 ton. Pobór próbek z każdej partii będzie realizowany przez wyznaczonych 

pracowników Zamawiającego. W sytuacji uczestnictwa obu Stron przy poborze prób, każda ze 

Stron otrzymuje uśrednioną próbkę węgla. Jedna próbka zaplombowana i opisana przez obie 

Strony pozostaje u Zamawiającego jako rozjemcza do czasu zakończenia rozliczeń. Po każdym 

próbobraniu zostaje sporządzony „Raport z próbobrania” podpisany przez przedstawicieli 

Wykonawcy (jeżeli uczestniczą w próbobraniu) i Zamawiającego. Stronom przysługuje prawo do 

wykonania analizy rozjemczej przez uprawnioną jednostkę pomiarowo-badawczą, uzgodnioną 

przez obie Strony. Wynik analizy rozjemczej jest wiążący dla Stron. Koszt wykonania analizy 

każdej próby rozjemczej ponosi Wykonawca. 

ROZDZIAŁ V.                                            INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ 
OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW  

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia (możliwość składania jednej Oferty, 
przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum Wykonawców, spółkę cywilną), pod warunkiem, że 
taka Oferta będzie spełniać następujące wymagania: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu wspólników spółki cywilnej 
wynika z dołączonej do Oferty umowy spółki cywilnej, bądź wszyscy wspólnicy spółki cywilnej 
podpiszą Ofertę; 
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2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie przedłożą, wraz z Ofertą, stosowne 
pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do 
występowania w imieniu wspólników tej spółki cywilnej wynika z dołączonej do Oferty umowy 
spółki cywilnej, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą Ofertę; 

3) W zakresie wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o Zamówienie zobowiązany jest złożyć wypełnione oświadczenie, stanowiące załącznik nr 
1 do SWZ; 

4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców, 
wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ VI.                                            INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA 

PODWYKONAWCÓW 

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia 
Podwykonawcom części zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ VII.                                            TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu Umowy według następującego harmonogramu: 
 

Lp. Terminy dostaw Ilość (ton) 

1. Wrzesień 2021 r. 2 000 

2. Październik 2021 r. 1 000 

3. Listopad 2021 r. 2 000 

4. Grudzień 2021 r. 3 000 

5. Styczeń 2022 r. 4 000 

6. Luty 2022 r. 3 000 

7. Marzec 2022 r. 2 000 

8. Kwiecień 2022 r. 1 000 

Razem 18.000 
 

ROZDZIAŁ VIII.                                            ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ IX.                                            WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na 
podstawie § 4 rozdz. II ust. 5 Regulaminu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące 
- Zdolności technicznej lub zawodowej - Warunkiem udziału w Postępowaniu jest realizacja 
w sposób należyty, w okresie ostatnich 3. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli 
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy węgla kamiennego do celów 



 

5 
 

energetycznych w ilości co najmniej 10.000 ton opału rocznie. Należy dołączyć Referencje, 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, oceniana 
będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa. 

 

ROZDZIAŁ X.                                            WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do Oferty złożonej poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego Wykonawca dołącza aktualne 
na dzień składania oferty: 

1) Oświadczenie o niepodleganiu Wykonawcy wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  
w postepowaniu stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający wymaga dołączenia skanu 
dokumentu. 

2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/-ców wspólnie 
ubiegającego/-cych się o udzielenie Zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia skanu 
dokumentu, potwierdzonego za zgodność z oryginałem 

3) Wykaz wykonanych dostaw, zgodny z formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, 
wraz z dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami tymi są: referencje, inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy były wykonywane. Zamawiający wymaga na etapie złożenia oferty, dołączenia skanu 
dokumentu. 

4) Dowód wniesienia wadium: 
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, należy dołączyć do oferty 

potwierdzenie wykonania przelewu; 
b) w przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz, stosowny dokument 

opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy złożyć razem z ofertą na 
Platformie Zakupowej. Wykonawca ma również możliwość złożenia dokumentu, 
potwierdzającego złożenia wadium w formie innej niż pieniądz, w siedzibie Spółki: 82-300 
Elbląg ul. Fabryczna 3 (Sekretariat III p.), przed upływem terminu składania ofert, w formie 
oryginału. Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, muszą zachować ważność 
przez okres związania Ofertą. 

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 1), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) Umowy spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest  
w formie spółki cywilnej. 

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 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. 

 
Uwaga:  

Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 2), 3) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka  
i podpis lub czytelny podpis). 
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 2), 3) Wykonawca może złożyć w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. 

 
ROZDZIAŁ XI.                                            TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 40 dni od dnia, w którym upłynął termin składania 
Ofert. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. 

 

ROZDZIAŁ XII.                                            INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/epec 
i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie danego postępowania. 

 
ROZDZIAŁ XIII.                                            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną Ofertę. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. 
3. Cena Oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania wykonania Zamówienia oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją Zamówienia. 
4. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą zostać zastrzeżone przez 
Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa oraz muszą być wymienione w ofercie. 
Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji, o których mowa  
w art. 86 ust. 4 ustawy. 
 

ROZDZIAŁ XIV.                                            WADIUM 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 50 000,00 zł (słownie:       

https://platformazakupowa.pl/pn/epec
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pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) w pieniądzu na rachunek bankowy, na konto: PKO Bank Polski S.A. O/Elbląg,  
nr: 62 1440 1039 0000 0000 0158 8222, 

2) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. 
4. Przepisy związane z wadium określone są w § 4 rozdz. VIII Regulaminu. 

 
ROZDZIAŁ XV.                                            MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT 

Wykonawca składa Ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy Zakupowej 
Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/epec, nie później niż do dnia 05.05.2021 r. do 
godz. 9:00.  
 

ROZDZIAŁ XVI.                                            OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie ważne i niepodlegające odrzuceniu Oferty. 
2. Zamawiający odrzuci Ofertę w przypadkach określonych w § 6 ust. 12 Regulaminu. 
3. Zamawiający informuje, że ograniczy ocenę kompletności i spełnienia warunków formalnych,  

a także ocenę zgodności Oferty z SWZ do Oferty najkorzystniejszej.  
4. Przy ocenie Ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie ceną ofertową brutto (jako 

najkorzystniejsza oferta będzie uznana Oferta z najniższą ceną). 
 

ROZDZIAŁ XVII.                                            INFORMACJA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), przed podpisaniem 
Umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  
w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w Ofercie. Zabezpieczenie wykonania umowy 
zostanie zwrócone w terminie 30 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonany. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski S.A. nr:  
62 1440 1039 0000 0000 0158 8222 - w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego 
Zamówienia z dopiskiem „ZABEZPIECZENIE"), 

2) poręczeniach bankowych, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3.  Terminy ważności gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 - 4 nie mogą być krótsze 
niż termin obowiązywania umowy przedłużony o 30 dni od umownego terminu zakończenia 
umowy. 

4. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie niepieniężnej, treść zabezpieczenia musi zostać 
uprzednio przedłożona do zaakceptowania przez Zamawiającego. Z treści dokumentu 
gwarancyjnego lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie 
Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego, należnych kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, w tym  
w szczególności kar umownych, kosztów zastępczego wykonania Umowy.  

https://platformazakupowa.pl/pn/epec
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ROZDZIAŁ XVIII.                                            ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

1.  Zamawiającemu w trakcie obowiązywania umowy przysługuje prawo udzielenia Wykonawcy 
zamówień uzupełniających, o łącznej ilości nie większej niż 6 000 ton. 

2.  Zamówień uzupełniających Zamawiający udziela wykonawcy jednorazowo lub wielokrotnie na 
podstawie harmonogramów pisemnych określających ilość zamawianego opału oraz termin 
dostawy, przesłanych Wykonawcy co najmniej na 7 dni (kalendarzowych) przed datą dostawy. 

3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zamówień uzupełniających w zakresie określonym 
w ust. 1, w terminie obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować taką 
dostawę na warunkach określonych w Umowie, w szczególności za wynagrodzeniem ustalonym 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 

ROZDZIAŁ XIX.                                            INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

1. Po przeprowadzeniu oceny ofert i dokonaniu wyboru Wykonawców, Zamawiający zamieści 
informacje o rozstrzygnięciu na Platformie zakupowej.  

2. Po rozstrzygnięciu postępowania z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta Umowa na 
wykonanie przedmiotu zamówienia według wzoru określonego w Załączniku nr 3.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie Zamówienia,  
w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 18 Regulaminu. 

4. Wykonawcom przysługuje wniesienie Sprzeciwu zgodnie z § 9 Regulaminu. 
 

ROZDZIAŁ XX.                                            OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO 

1.  Ilekroć w SWZ jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

2.  Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem  
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,  
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 
informacjami (por. art. 13 ust.4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej 
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO.  

 
ROZDZIAŁ XXI.                                            ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Załącznik nr 1 -  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
oraz dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania 

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych dostaw 
Załącznik nr 3 - Wzór umowy  
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Opracowała Komisja Przetargowa w składzie: 

Zbigniew Kozieł– Przewodniczący       ............................................................................................... 
  /podpis/ 

Kazimierz Sznicer  – Członek ............................................................................................... 
  /podpis/ 

Grażyna Śliwa – Członek ............................................................................................... 
  /podpis/ 

Katarzyna Dąbrowska – Członek ............................................................................................... 
  /podpis/ 

Olga Sampławska – Sekretarz ............................................................................................. 
  /podpis/ 

 

 

ZATWIERDZAM  

 

 

      ……............................................................................. 
                                       /podpis/ 
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 

I.O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU* oraz   

II.DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY  

Z POSTĘPOWANIA* 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

 
Ja/My niżej podpisany/ni: 

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

....................................................................................................................................................................................** 
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców składających Ofertę wspólną) 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

.................................................................................... ............................................................................................... 
(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Niniejszym składam/-y oświadczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

na „Dostawy węgla kamiennego do celów energetycznych sortyment Miał I, Miał II  
w ilości 18 000 ton” 

Nr rej. 473/4/2021/W 

 

I.  DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, następującej treści: 

1. OŚWIADCZAM/-Y, ŻE SPEŁNIAM/-Y WARUNKI DOTYCZĄCE: 

• zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA o następującej treści: 

1. OŚWIADCZAM/-Y, ŻE NIE PODLEGAM/-Y WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA  

NA PODSTAWIE SWZ I REGULAMINU.  

2. OŚWIADCZAM/-Y, ŻE ZACHODZĄ W STOSUNKU DO MNIE/NAS PODSTAWY 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA …………………………………………………………………………(wymienić).  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji. 

 
……………………………   ................................................................................ 
 miejscowość, data               imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy o udzielenie zamówienia 
 

 
 
 

* w przypadku złożenia oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy z wykonawców składający ofertę wspólną.  
** w przypadku złożenia oferty wspólnej należy wpisać nazwę i siedzibę (miejsca zamieszkania) wykonawcy składającego ofertę wspólną. 
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Załącznik nr 2 

 

 
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

„Dostawy węgla kamiennego do celów energetycznych sortyment Miał I, Miał II  
w ilości 18 000 ton”  

nr rej. 473/4/2021/W 

przedkładamy wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu określonych w rozdz. IX ust. 2 SWZ 

 

ZLECENIODAWCA 

(nazwa z danymi teleadresowymi) 

DOSTAWA WĘGLA  

(co najmniej 10.000 ton opału rocznie) 

WARTOŚĆ 

DOSTAW  

OKRES REALIZACJI 

Data 
rozpoczęcia 
miesiąc/rok 

Data 
zakończenia 
miesiąc/rok 

 
 

    

 
 

    

     
 

 

UWAGA:  

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,  
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane. 

 

PODPISANO 
 
 
 

   ..................................................................................................... 
       imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

              (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie  
             ubiegających się o udzielenie zamówienia 

………………………………………………………………… 
          miejscowość, data   

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

Załącznik nr 3 

 

UMOWA NR ………………… 

zawarta w dniu: 

……………………………………2021 roku w Elblągu pomiędzy: 

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Elblągu ul. Fabryczna 3 -  

NIP 578-000-26-19; Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000127954, 

kapitał zakładowy: 16 594 500,00 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

postanowień ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………… 

a 

…………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą", 

łącznie dalej zwanymi „Stronami", zwana dalej „Umową", o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z ofertą z dnia …………  r. dostarczyć 

Zamawiającemu węgiel kamienny do celów energetycznych sortyment Miał I, Miał II w ilości 

18 000 ton, zwany dalej „węglem kamiennym” lub „opałem”, o następujących parametrach: 

 - Rodzaj:    węgiel kamienny do celów energetycznych 

 - Sortyment    Miał I, Miał II  

 - Klasa     22-12-06  

 - Typ     31.1, 31.2, 32.1    

 - Wartość opałowa Qr 22 MJ/kg  

 - Zawartość popiołu Ar  do 12% 

 - Zawartość siarki Sr  do 0,6% 

 - Zawartość wilgoci Wr   do 15% 

 - Zawartość części lotnych Vdaf powyżej 28 %. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa oraz 

swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Dokumentacja dotycząca wyboru Wykonawcy  

i oferta Wykonawcy stanowią integralną część Umowy. 

3. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31 maja 2022 roku. 

 

§ 2. Harmonogram dostaw  

1. Przedmiot umowy realizowany będzie według poniższego harmonogramu: 

Lp. Terminy dostaw Ilość (ton) 

1. Wrzesień 2021 r. 2 000 

2. Październik 2021 r. 1 000 

3. Listopad 2021 r. 2 000 

4. Grudzień 2021 r. 3 000 

5. Styczeń 2022 r. 4 000 
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6. Luty 2022 r. 3 000 

7. Marzec 2022 r. 2 000 

8. Kwiecień 2022 r. 1 000 

Razem 18.000 

2. W uzasadnionych wypadkach (w szczególności: awarie, problemy ze składowaniem) 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów dostaw o których mowa w ust. 1,  

po uprzednim uzgodnieniu Stron, w formie pisemnej lub dokumentowej (skan podpisanego przez 

Strony dokumentu lub dokumentów) pod rygorem nieważności.  

 

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Łączna cena wszystkich dostaw wynosi: 

- wartość netto: ………….……. (słownie:...................................................................) zł franco plac 

kotłowni, o której mowa w § 4 ust. 1 + należny podatek VAT, co oznacza, iż cena jednostkowa 

jednej tony węgla kamiennego określonego w § 1 zgodnie z ofertą wynosi: 

- cena netto: …………………. (słownie:...................................................................) zł franco plac kotłowni,  

o której mowa w § 4 ust. 1 + należny podatek VAT 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony węgiel kamienny nastąpi na podstawie faktur  

za zrealizowaną i odebraną dostawę. Warunkiem rozliczenia każdej dostawy jest pozyskanie 

wyniku laboratoryjnego, potwierdzającego spełnienie warunków określonych w Umowie.  

3. Podstawą do wystawienia faktur będą kwity wagowe wagi samochodowej Zamawiającego. 

4. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP: …………………... 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP: 578-000-26-19. 

6. Należność wynikająca z wystawionej faktury, zostanie przelana na konto Wykonawcy wskazane  

w fakturze, w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury.  

 

§ 4. Warunki dostaw 

1. Wykonawca zrealizuje dostawę węgla kamiennego, o której mowa w § 1, na warunkach franco 

plac składowy kotłowni w Elblągu ul. Dojazdowa 14 wraz z rozładunkiem. Transport odbywał się 

będzie staraniem i na koszt oraz ryzyko Dostawcy. Terminy poszczególnych dostaw w danym 

miesiącu ustalane będą przez Strony wspólnie. 

2. Zamawiający dokona odbioru ilościowego każdej partii dostawy. Przez partię dostawy rozumie się 

sumę dostaw samochodowych w ilości łącznej ok. 1000 ton. W ciągu jednego dnia dopuszcza się 

maksymalnie 15 dostaw samochodowych o łącznej wadze nie przekraczającej 400 ton. Dostawy 

należy realizować w dni robocze, w godz. 700 - 1500.  

3. Dostarczony węgiel kamienny zostanie zważony na wadze Zamawiającego oraz będzie podlegał 

badaniom jakościowym (każda partia dostawy, ok. 1.000 ton) w wybranym przez Zamawiającego 

akredytowanym laboratorium. W przypadku, gdyby z jakichś przyczyn Zamawiający nie mógł 

skorzystać z własnej wagi, podstawą rozliczenia będzie dokument z ważenia przedstawiony przez 

Wykonawcę. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są, przed pierwszą dostawą, przedstawić 

świadectwo legalizacji wagi, na której dokonywane jest ważenie dostaw objętych przedmiotem 

Umowy. 

4. Ilość dostarczonego opału transportem samochodowym będzie potwierdzona kwitem wagowym 

wystawionym przez Wykonawcę i potwierdzonym przez Zamawiającego. 
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5. Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu próbek węgla po rozładunku  

u Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy podczas wskazanych powyżej czynności pozostaje 

bez wpływu na procedurę związaną z poborem i przygotowaniem próbek oraz możliwość zlecenia 

przez Zamawiającego ustalenia parametrów węgla. Pobór próbek z każdej partii będzie 

realizowany przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. W sytuacji uczestnictwa obu 

Stron przy poborze prób, każda ze Stron otrzymuje uśrednioną próbkę węgla. Jedna próbka 

zaplombowana i opisana pozostaje u Zamawiającego jako rozjemcza do czasu zakończenia 

rozliczeń. Po każdym próbobraniu zostaje sporządzony „Raport z próbobrania” podpisany przez 

przedstawicieli Wykonawcy (jeżeli uczestniczą w próbobraniu) i Zamawiającego. Stronom 

przysługuje prawo do wykonania analizy rozjemczej przez uprawnioną jednostkę pomiarowo-

badawczą, uzgodnioną przez obie Strony. Wynik analizy rozjemczej jest wiążący dla Stron. Koszt 

wykonania analizy każdej próby rozjemczej ponosi Wykonawca.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia partii dostawy opału, jeśli badanie 

laboratoryjne wykaże:  

a) wartość opałową niższą od 21 MJ/kg, lub 

b) zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym wyższą niż 0,8 %, lub 

c) zawartość popiołu w stanie roboczym wyższą niż 18% lub, 

d) zawartość wilgoci w stanie roboczym wyższa niż 20%. 

7. Wykonawca pokrywa koszty załadunku i transportu związane ze zwrotem i wymianą dostawy 

nieodpowiadającej parametrom określonym w § 1. 

 

§ 5. Zamówienia uzupełniające  

1. Zamawiającemu w trakcie obowiązywania umowy przysługuje prawo udzielenia Wykonawcy 

zamówień uzupełniających, o łącznej ilości nie większej niż 6 000 ton.   

2. Zamówień uzupełniających Zamawiający udziela Wykonawcy jednorazowo lub wielokrotnie,  

w zakresie określonym w ust. 1, na podstawie harmonogramów pisemnych lub przesłanych pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: ………………….. lub faksem na numer: …………………, określających ilość 

zamawianego opału oraz termin dostawy, przesłanych Wykonawcy co najmniej na 7 dni 

(kalendarzowych) przed datą dostawy. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zamówień 

uzupełniających w zakresie określonym w ust. 1, w terminie obowiązywania umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować taką dostawę na warunkach określonych w umowie, w szczególności 

za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z postanowieniami umowy. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że powyższe postanowienia dotyczące zamówień uzupełniających 

nie stanowią obowiązku Zamawiającego do składania takich zamówień. Niezłożenie zamówień 

uzupełniających nie uprawnia Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 

 

§ 6. Rozliczenie dostaw  

1. Dostawa (każda partia) będzie fakturowana według ceny określonej w § 3 ust. 1. 

2. Rozliczenie każdej dostawy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia pozyskania wyniku 

laboratoryjnego.  

3. W przypadku dostarczenia węgla kamiennego o parametrach wyższych od wartości opałowej 

podanej w § 1 cena opału nie ulegnie zmianie. 
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4. W przypadku niedotrzymania w danej partii wymaganych parametrów opału przez Wykonawcę, 

w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa odmowy przyjęcia dostawy, zostanie 

ustalona cena według rzeczywistej wartości opałowej. Cena rzeczywista zostanie wyliczona wg 

wzoru: 

 

 

C =                            x Cu  

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

 C  – cena netto po korekcie w zł/tonę, 

 W  – rzeczywista wartość opałowa w MJ/kg, 

 Cu  – cena netto określona w § 3 umowy. 

 

5. W przypadku opisanym w ust. 4 Wykonawca wystawi stosowne faktury korygujące. 

6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należności wynikającej z faktury korygującej  

z wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy. 

 

§ 7. Kary umowne  

Odpowiedzialność stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1) Wykonawca zapłaci karę umowną: 

a) za dostarczoną partię węgla kamiennego, którą Zamawiający przyjął i którego: 

– wartość opałowa jest niższa od 21,5 MJ/kg za każde rozpoczęte 0,5 MJ/kg w wysokości  1% 

wartości rzeczywistej partii dostawy, której dotyczył wynik badania jakości, jednak nie więcej 

niż 20% wartości; 

– zawartość popiołu w stanie roboczym jest wyższa niż 12 % za każdy rozpoczęty 1% 

przekroczenia w wysokości  1 % wartości rzeczywistej partii, której dotyczył wynik badania 

jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości; 

– zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym jest wyższa niż 0,6 %, za każde  

0,05 % przekroczenia, w wysokości 3 % wartości rzeczywistej partii, której dotyczył wynik 

badania jakości, jednak nie więcej niż 20 % wartości; 

– zawartość wilgoci w stanie roboczym jest wyższa niż 15 % za każdy rozpoczęty 1% 

przekroczenia w wysokości 0,5 % wartości rzeczywistej partii, której dotyczył wynik badania 

jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości; 

b) za opóźnienia w realizacji dostawy - w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej dostawy 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony po dniu należnej dostawy określonej  

w harmonogramie § 2 lub § 5, jednak nie więcej niż 20% wartości danej dostawy; 

c) za odstąpienie/rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za 

niezrealizowaną część umowy. 

2) Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki za opóźnienia w zapłacie faktur. 

3) Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia i wszelkich innych 

należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.  

W 

22 MJ/kg 
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4) Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przy czym odpowiedzialność Zamawiającego 

ograniczona jest do łącznej wartości udzielanego zamówienia. 

 

§ 8. Zabezpieczenie umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy w formie: ..................... tj. 

kwota: ............... (słownie: ..............................................................................) zł.  

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub 

gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej terminy ważności gwarancji  

i poręczeń nie mogą być krótsze niż termin obowiązywania zawartej między stronami umowy 

przedłużony o 30 dni od umownego terminu zakończenia umowy.  

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca 

je Wykonawcy w terminie 30 dni po należytym wywiązaniu się przez niego z umowy, 

potwierdzonym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania kwotą zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w przypadku pokrycia skutków odstąpienia/rozwiazania umowy, bądź jej 

niewykonania lub nienależytego wykonania, w tym na poczet kar umownych. W szczególności  

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Zamawiający może pokryć koszty wykonania 

zastępczego dostaw, bez potrzeby uzyskiwania zgody Wykonawcy. Powyższe nie wyklucza 

skorzystania z innych uprawnień Zamawiającego przewidzianych umową. 

 

§ 9.  Nadzór 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy będzie: 

………………………………………….., nr telefonu: ……………………………, e-mail: ………………………………. 

2. Wykonawcę reprezentować będzie: 

………………………………………….., nr telefonu: ……………………………, e-mail: ………………………………. 

 

§ 10. Odstąpienie/rozwiązanie  umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia lub rozwiązania umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części umowy. 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn lub ich nie kontynuuje 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, wyznaczającego termin 7 dni na 

wznowienie dostaw. 

3) w przypadku stwierdzenia, że jakość dostawy nie odpowiada warunkom podanym w umowie 

lub nierealizowania przez Wykonawcę dostawy zgodnie z postanowieniami umowy, pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń, wyznaczającego termin 7 dni na 

wykonanie dostawy. 

4) w przypadku zlecenia dostaw podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostawy odebrane przez 

Zamawiającego, natomiast nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykonanej części umowy, 

w tym Wykonawca nie ma prawa domagać się utraconego zysku. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa odstąpienia w terminie 90 dni od dnia 

uzyskania przez Zamawiającego informacji o przesłance odstąpienia wskazanej  

w ust. 1.  

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła 

następujących okoliczności: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  

(np. zmiana rachunku bankowego), 

2) zmiana danych teleadresowych, 

3) zmiany, których wprowadzenie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, 

4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

2. Z zastrzeżeniem odrębnego uregulowania w umowie, każda zmiana postanowień niniejszej 

umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa przeznaczone są 

dla Zamawiającego. 

 

 
Administratorem danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., adres siedziby:  

ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg. Dane będą przetwarzane, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)w celu realizacji umowy. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


