C em en to w n ia O D RA S. A.,
ul. Budowlanych 9, 45-005 Opole
tel.: 077 40 20 810, fax.: 077 45 42 860
NIP 754-033-47-83 , KRS 0000035256

Warunki dostaw paliw alternatywnych RDF (Refuse Derived Fuel)
o kodzie 19 12 10 do Cementowni ODRA S.A.
Dostawy odpadów o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne) do Cementowni ODRA S.A.
będą odbywały się w oparciu o poniższe warunki.
1. Proces zakupu
Proces zakupu paliwa alternatywnego będzie odbywał się na Platformie Zakupowej, która
będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Dostawcami. Cały proces ofertowania i oceny
ofert będzie odbywał się wyłącznie w sposób elektroniczny.
2. Wizja lokalna dostawcy
Udział w postępowaniu ofertowym będzie możliwy po przeprowadzeniu przez
Cementownię ODRA S.A. wizji lokalnej u potencjalnego Dostawcy, w celu oceny wydajności
i stabilności dostaw. Wizja lokalna będzie prowadzana na podstawie Zgłoszenia udziału w wizji
lokalnej w ramach dostaw paliwa alternatywnego (RDF) (załącznik nr 1).
Wizja lokalna swoim zasięgiem będzie obejmowała urządzenia i zaplecze techniczne,
możliwości logistyczne, jakość produkowanego paliwa oraz weryfikację dokumentów.
Potwierdzeniem przeprowadzenia wizji lokalnej jest Oświadczenie (załącznik nr 2) podpisane
przez przedstawiciela Dostawcy oraz osoby dokonujące wizji lokalnej.
Każdorazowo po zakończeniu oceny Dostawcy zostanie przygotowany Raport Oceny
Dostawcy, który zostanie przesłany drogą elektroniczną Dostawcy.
W trakcie wizji lokalnej zostanie pobrana próbka paliwa alternatywnego, która zostanie
zbadana w laboratorium Cementowni ODRA S.A. pod kątem parametrów fizykochemicznych.
Wyniki badań zostaną umieszczone w Raporcie Oceny Dostawcy.
Koszty wizji lokalnej w wysokości 2500,00 PLN ponosi Dostawca. Kwotę tę Cementownia
ODRA S.A. przekaże Fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
w Opole – Zakrzów.
1. 3. Dopuszczalne parametry jakościowe paliwa
Każdorazowo Dostawcy zaproszeni do złożenia oferty na Platformie Zakupowej otrzymają
w formie elektronicznej wymagania jakościowe dla paliw alternatywnych.
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Rozliczenie z Dostawcą będzie się odbywało na podstawie wyników kontrolnych
wykonanych w laboratorium Cementowni ODRA S.A. Kontroli podlegać będą wszystkie
parametry jakościowe określone w wymaganiach. Częstotliwość kontroli dla poszczególnych
parametrów określono w poniższej tabeli:
Parametr

Częstotliwość kontroli

Zawartość wilgoci całkowitej

każda dostawa

Zawartość siarki (stan roboczy)

1 x na tydzień*

Zawartość węgla całkowitego TC (stan roboczy)

1 x na tydzień*

Zawartość chloru (stan suchy)

1 x na tydzień*

Zawartość popiołu (stan roboczy)

według potrzeb

Ciężar nasypowy

każda dostawa

Zawartość frakcji powyżej 30 mm

1 x na tydzień*

Wartość opałowa (stan roboczy)

1 x na tydzień*

Zawartość frakcji biodegradowalnej

według potrzeb

*badanie wykonane na próbce zbiorczej uzyskanej z wymieszania wszystkich próbek punktowych
pobranych z dostaw w trakcie trwania okresu kontrolnego (tydzień)

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów paliwa wskazanych
w postępowaniu Cementownia ODRA S.A. zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw lub
wprowadzenia dopłaty do ceny Dostawcy wskazanej w ofercie w wysokości 30,00 PLN do
każdej tony dostarczonego paliwa, za każdy przekroczony parametr.
Jeśli Cementownia ODRA S.A. uzna to za konieczne ma prawo wezwać Dostawcę
o przedstawienie wyników badań zawartości substancji chemicznych i metali ciężkich
w dostarczanym paliwie.
Dostawca, który będzie dostarczał paliwo alternatywne do Cementowni ODRA S.A. ma
obowiązek odbierania materiału odseparowanego z paliwa (złom, nadgabaryty). O ilościach
materiału oraz terminie jego odbioru Dostawca będzie informowany z minimum dwudniowym
wyprzedzeniem.

2.

4. Wymagane informacje i dokumenty

Dla rozpatrzenia oferty Dostawcy konieczne jest załączenie skanów następujących
dokumentów:
 wydruki komputerowe aktualnych informacji z KRS Dostawcy,
 NIP czynnego podatnika VAT oraz REGON,
 decyzje, wpisy, pozwolenia środowiskowego na prowadzenie przez Dostawcę
działalności związanej z przedmiotem oferty,
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potwierdzenie składania deklaracji VAT – 7,
zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami lub podatkami w US i ZUS,
oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których pozyskano dane, a następnie udostępniono
w celu udziału w ofertowaniu,
przedstawienie aktualnych na dzień złożenia oferty i ważnych w okresie dostaw
uprawnień, zezwoleń, decyzji i wpisów, w tym wpisy w BDO oraz inne wymagane
prawem dokumenty zgodne z przepisami prawa, których spełnienie jest konieczne dla
realizacji dostaw paliwa alternatywnego.
3.

5. Logistyka i uwarunkowania techniczne

Przed przystąpieniem do złożenia oferty Dostawca powinien zapoznać się ze sposobem
działania instalacji dozowania paliw alternatywnych funkcjonującą w Cementowni ODRA S.A.
(załącznik nr 3).
Dostawy paliwa będą realizowane w oparciu o harmonogram dostaw (tygodniowy).
O terminie pierwszej dostawy Dostawca zostanie poinformowany z minimum dwudniowym
wyprzedzeniem.
Realizacja dostaw paliwa leży po stronie Dostawcy. W celu zabezpieczenia ciągłości
dostaw Dostawca powinien dysponować minimum 3 naczepami z ruchomą podłogą. Naczepy
stanowią mobilny magazyn paliwa. Naczepy powinny być:
 sprawne;
 szczelne;
 dostosowane do szybkozłączy hydraulicznych;
 układ hydrauliczny naczepy ma być napełniony olejem HLP 46, o dopuszczalnej klasie
czystości 20/18/15 wg ISO 4406.
Na terenie Cementowni ODRA S.A. w jednym czasie mogą przebywać tylko 2 naczepy
z paliwem. Postój naczep na terenie Cementowni ODRA S.A. może odbywać się tylko
w wyznaczonych miejscach.
Kierowca dostarczający paliwo alternatywne ma obowiązek przestrzegać Regulaminu
ruchu pojazdów samochodowych na terenie Cementowni ODRA S.A. (załącznik nr 4).
Kierowca powinien być wyposażony w podstawowe środki ochrony osobistej, czyli:
 hełm ochronny,
 kamizelkę ostrzegawczą,
 buty robocze ochronne,
 okulary ochronne.
Zabrania się kierowcy wykonywania jakichkolwiek prac przy instalacji dozującej paliwa
bez nadzoru lub pomocy pracownika Cementowni ODRA S.A.
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4.

6. Postanowienia końcowe

Cementownia ODRA S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym
jego etapie bez podania przyczyny. Możliwe jest również zamknięcie postępowania bez
wyboru jakiejkolwiek oferty. Dostawca nie będzie dochodził od Cementowni ODRA S.A.
jakichkolwiek roszczeń z tytułu wcześniejszego zakończenia postepowania.
Złożenie oferty przez Dostawcę jest równoznaczne z akceptacją przez niego wszelkich
warunków określonych w niniejszym dokumencie.
Wszelkie informacje handlowe, techniczne udostępnione w ramach postepowania są
poufne i jakiekolwiek ich rozpowszechnianie, powielanie w celach innych niż dla realizacji
postępowania ofertowego jest zabronione.

Prezes Zarządu
Cementowni ODRA S.A.
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