Polska Grupa Górnicza S.A. poszukuje partnerów (Kwalifikowany Dostawca
Węgla) do prowadzenia w imieniu i na rzecz Spółki składów węgla dla potrzeb
odbiorców indywidualnych (Finalny Nabywca Węgla) .
W ramach obowiązków należących do przyszłego Wykonawcy należeć będzie:









usługa transportu węgla z kopalń Zamawiającego do składu Wykonawcy;
rozładunek węgla na składzie Wykonawcy, przechowanie węgla na składzie Wykonawcy;,
zważenie i załadunek węgla;
wydanie węgla odbiorcy Zamawiającego, przy czym wydanie węgla Odbiorcy
wskazanemu przez Zamawiającego powinno być zakończone w ciągu 48 godzin od
momentu opuszczenia kopalni Zamawiającego;
przechowanie odsiewki węgla powstającej przy procesie przygotowania węgla do
wydania Odbiorcy Zamawiającego i rozliczenie raz w roku kalendarzowym;
przygotowanie niezbędnej dokumentacji;
przekazanie do PGG oświadczenia wg wzoru PGG podpisanego przez odbiorcę
Zamawiającego (akcyza)
dodatkowo Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu przez KDW (Kwalifikowany
Dostawca Węgla) węgla od Zamawiającego celem jego dalszej odsprzedaży do odbiorców
końcowych w cenie maksymalnej określonej przez Zamawiającego. Warunkiem
uczestnictwa w tej opcji jest obowiązkowe zgłoszenie do programu.

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie negocjacji bez ogłoszenia mogą złożyć wniosek o zaproszenie do negocjacji wraz
z dokumentami (wniosek możliwy do pobrania tutaj - https://www.pgg.pl/strefa-klienta/sprzedazwegla/dla-naszych-klientow/kwalifikowani-dostawcy-wegla )

Wymagania dotyczące składu:






Pojemność składu umożliwiająca przechowywanie ok 600 ton węgla w oddzielnych,
oznaczonych pryzmach/boksach dla danego sortymentu; podłoże składu utwardzone;
Skład ogrodzony, monitorowany (zdalny dostęp do podglądu z kamer dla Zamawiającego),
skład nie może graniczyć z innym składem węgla, nie może być wydzielony ze składu
większego; wydzielony jako odrębny skład.
Ubezpieczenie składu;
Niezbędna infrastruktura: legalizowana waga, pojazdy przystosowane do odbioru węgla w
ilości nie mniejszej niż 25 ton z kopalń do składu, pojazdów przystosowanych do
dostarczania do odbiorców zamawiającego węgla w ilości do ok 3-5 ton (możliwy dojazd
do trudnodostępnych posesji małym pojazdem); dostęp do bocznicy kolejowej własnej lub
zlokalizowanej w bliskiej odległości;

Dokumenty, które powinien złożyć wykonawca wraz z wnioskiem o zaproszenie do negocjacji:



oświadczenie o nieprowadzeniu importu węgla 2019-2022;
krótki opis działalności przedsiębiorstwa;




mapa lokalizacyjna składu w tym głównej infrastruktury wraz opisem i zdjęciami;
(pilk .jpg). Jedno ze zdjęć musi obrazować cały obszar składu.
Informacja o pojazdach i maszynach niezbędnych do realizacji zamówienia wraz
z opisem i zdjęciami; (plik jpg)

PGG S.A informuje , że:
1. Do postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia ( opisanych w Oddziale 7
Ustawy Prawo zamówień publicznych) zaprosi tych wykonawców, którzy spełnią powyższe,
złożą wniosek wraz kompletem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań
w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
2. Wnioski dotyczące prowadzenia składu dotyczą terytorium całej Polski.
3. Wnioski wraz z dokumentami ze względu na pilność należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 27.06.2022 roku na adres mailowy: kdw@pgg.pl
4. PGG S.A. zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizji lokalnej składu/sprzętu opisanego we
wniosku.
5. Ze względu na fakt, iż postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przepisów
o zamówieniach publicznych wykonawca zaproszony do postępowania w trybie negocjacji
bez ogłoszenia powinien dysponować podpisem kwalifikowanym.

