
Postępowanie przetargowe :

,oDostawa zrębki z drewna do celów energetycznych w 2017 r."

Choroszcz dn. 19.12.201 6 rok

Ogłoszenie o zmówieniu - dostawy

1. Zamawiający

Zak|ad EnergeĘki Cieplnej, \ilodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o. o.

ul. H. Sienkiewic za 25 A, I 6-07 0 Choroszcz,
tel.lfax:85 7191108,
www.zec-chotoszcz.pl
e - mail : konta|<t@zec-choro szcz.pl,
Regon: 0503501 84; NIP: 542-10-2I-522.

informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
zrgbki z drewna do celów energe§cznych w 2017r.

2. Tryb zamówienia: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie nie jest prowadzone w trybie zamóńęń publicznych. Zamawiający
korzysta zę zwolnienia sektorowego.
Postępowanie przeprowadza komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia
niniej szego postępowania.
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją stosuje się postanowienia Regulaminu
udzię|ańa zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez
Zal<ład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o., ul.
SienkiewiczaZlA,16-010 Choroszczy orazprzepisyUstawy zdnia23 kwietnia1964
roku Kodeks cywilny (Dz.U. z20I4 poz.121,zpóźn. zm.).
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane
przęzZaŁJad Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.
znajdlje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.zec-choroszcz.pl w
zal<ładce: Przetatgi.

3.ZamawiającyudostępniaSI\ilZnastronieinternetowej:@.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, samochodem samowyładowczym
16 000 metrów przestrzennych zrębki z drewna surowego do celów
energeĘcznych w 2017r. na miejsce zmagazynowania: plac składolvy w siedzibie
Zamawiającego.

1. Szczegółov,ly opis przedmiotu zamówienia: zrębka tartaczna z drewna iglastego i
liściastego pochodząca z odpadów tartacznych lub produkcyjnych, przy czymudziń
zrębki z topoli i dębu nie moze przekraczaó Ilrc objętości. Zrębka może byÓ
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wyłącznie odpadem będącym pozostałością z obrobki drewna niezawierającego
Zńnych zanieczyszczeń chemicznych. Nie dopuszcza się, aby był to odpad
pochodzący ,płyt MDF, HDF, płyt wiórowychorazpłyt pilśniolyych.
Wymiary zrębki 30 mm x 30 mm + 10 mrni grubości 10 mm t5 mm.
Zrębka nie może być zanieczyszczona śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem,
kamieniami, mokrymi liśómi itp. Łączna zawartośó objętościowa zańęczyszczeń
obnizających wartość opałową zrębki np. kory, trocin, gńęzi, suchych liści, igliwia
czy zbutwiałego drewnaniemożeprzekaczać 6% objętości dostarczonej partii zrębki.
Minimalna wartość opałowa zrębki 3,0 GJ/mp.

Przedmiot zamówienia posiada następujący kod określony we Wspólnym Słowniku
Zamowteń - 03.4I.7 1.00-6, 0341 6000 - 9

5. Termin realizacji zamówienia określa poniżsry harmonogram dostaw:

Termin dostaw I1ość lmpl
29.02.2017 4 000

31.03.2017 4 000
29.04.2017 4 000
31.I0.2017 1 000
30.IL20l7 2 000
31.12.20]'7 1 000

6. Informacja na temat wadium:

. wadium należy wnieść przedterminem składania ofert w wysokości:
20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

. wadium moze być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanychprzez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3

pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.II58 oraz z 2002 r. Nr
25,poz.253, Nr 66,poz.596 i Nr ż16,poz.I8ż4).

Wadium wniesione w pieniądzunależy złożyć na konto zimawiającego w:

Banku Spółdzielczym w Białymstoku, Oddz. w Choroszczy
nr 64 8060 0004 0130 5542 2000 0010.

7. Kryteria oc€ny ofert:

7.1 Krl.teria oceny ofęrt znaczenie tych kryteriów:
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Kosź jednostkowy ciepła - 100%

7.2 Sposób oceny ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi jednostkowy kosź ciepła
otrzymywanego z oferowanej zrębki, wyliczony wg wzoru:

Ę:MxC/Q
Gdzie:
Ę - koszt jednostkowy ciepła,
C - cena 1 mp zrębki,
M - ilość zrębki spalonej podczas spalania próbnego w mp

Q - ilość ciepła wlprodukowanego podczas spalania próbnego,

Kosź jednostkowy będzie obliczony na podstawie wyników uzyskanych ze spalenia
określonej ilości - od 60 do 90 mp zrębki - dostarczonej przez Wykonawcę.
Ilość ciepła otrzymanego z 1 mp zrębki nie może byó mniejszaniż2,4 GI.
Przy sprawności kotła 80% minimalna wartość opałowa zrębki będzie równa 3,0 GJ.
Instrukcja spalania próbnej partii zrębkl oraz sposób dokonania pomiaru przywiezionej
przez oferenta próbki stanowi załącznik nr 6 i 6'Ą SIWZ.

Liczba punktów, którą można uzyskaó w ramach tego kryterium obliczona zostanie
przez podzielenie kosztu j ednostkowego ciepła uzyskanego podczas spalania próbnego
o najniższej wartości przez kosź jednostkowy ciepła uzyskany podczas spalania
próbnego ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przęz wagę kryterium,
którą ustalono na l00%.

Ęn
P : x waga kryterium I00%

Ęb

Gdzie:
P -liczba zdobytych punktów

Ę n - koszt jednostkowy ciepła lnajniższawartość wśród ofert nie odrzuconych/

Ę b - kosń jednostkowy ciepła oferty badanej
r00 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoży wńną ofertę
(niepodlegaj ącą odtzltceniu) na dostawę zrębki, ze spalenia której uzyska się najtńsze
ciepło.

Uwaga!
W celu oszacowania jednostkowych kosztów ciepła Zarnawiający powiadomi
pisemnie, e- mailem lub faxem oferentów o dostawie próbnej partii zrębki zgodnie z
koĘ nością złożony ch ofert.
Dostawa próbnej partti zrębki powinna być potwierdzona protokołem podpisanym
przez Zamawiaj ące go i upoważnione go przedstawi ci ela Wykonawcy.

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów,i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o,, 16-070 Choroszcz ul, H. Sienkiewicza 25 A,
--,*,,:iil;;:;1il;!T"-i:;-iiH,,TiŁ:i:lJł;ii,,Tpodarczy,

tww.zec-choroszcz,pl



zEclfiriK
cHsn§§zcz

Kńdy Wykonawca powinien uczestniczyć w próbnym spalaniu przy oszacowaniu
ilość ciepła wyprodukowanego z dostarczonej ptzez niego próbnej partii zrębki.
Zamawiający za dostawę próbnej partii zrębkizapłaci Wykonawcom biorącymldziń
w postępowaniu cenę za mp zrębki wynikającą z oferty najkorzystniejszej w
niniejszym zamówieniu zgodnie z uzyskalą podczas spalania próbki wartością
opałową. Chęó uczestnictwa w pt'ocesie spalania próbnej partii nębki Wykonawca
powinien zgłosić wypełniając druk oświadczenia stanowiący zaŁączniknr 6'Ą SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamavłiającego w Choroszczy, ul. H.
Sienkiewicza 25A, powiat białostocki, woj. podlaskie, w pok. Nr 2 /Kasa/ ZaHadu
Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w terminie do 30.12.2016 r. do
godziny 9.00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30.12.2016r. r. o godzinie 9.15 w
s iedzib i e Zamawiaj ące go .
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llVOD§C l/16OW l KANAL|ZACJ|

w Choloszczy Spółka z o.o.
lS070 Choroszcz, ul. Sienkiewi ęa 25A

tcl,/fax 71 91 1 08. 7193195
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