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Postępowanie przetargowe :

,,Dostawa zrębki z drewna do celów energetycznych na sezon grzewczy
201912020"

Choroszcz dn. l4,a3.2019 r.

Ogłoszenie o zmówieniu - dostawy

l. Zamawiający

Zaklacl EnergeĘki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o. o.

ul. H. Sienkiewicza 25 A, I 6-07 0 Choroszcz,
tel./lax: 85 7l9l l 08,
www.zec-choroszcz.pl
e - mail : kontakt@zec-chorosz cz.pl,
Regon: 0503501 84; NIP: 542-10-21-522,

informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zrębki
z drewna do celów energeĘcznych na sezon grzewczy 201912020.

ż. Tryb zamówienia: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanię nie jest prowadzone w trybie zamowień publicznych. ZamawiĄący korzysta ze
zwolnienia sektorowego.
Postępowanie przeprowadza komisja przetargowa powołana do przeprowadzęnta niniejszego
postępowania.
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją stosuje się postanowienia Regulaminu udzielania
zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki
Cieplnej, Wodociągow i Kanalizacjtw Choroszczy Sp. z o.o., ul. Sienkiewlcza25A, 16-0]0
Clroroszczy otazprzepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1,964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z
2014 poz. I2I, zpoźn. zm.).
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez
ZaĘ,ład Energetyki Cieplnej, Wodociągow i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. znajduje się
na stronie internetowej Zamawiąącego: www.zec-choroszcz.pl w zakładce:Przete,rgt.

3. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej: www.zec-chorosz9z.pl.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, samochodem samowyładowczym 16 000 metrów
przestrzennych zrębki z drewna surowego do celów energeĘcznych na sezon grzewczy
201912020 na miejsce zmagazynowania: plac składowy w siedzibie Zamawlającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zrębka tałiaczna z drewna iglastego
i liściastego pochodząca z odpadow tartacznych lub produkcyjnych, przy czymudział zrębkl z
topoli nie moze przehaczaó Il10 objętości. Zrębka moze byc wyłącznie odpadem będącym
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pozostałością z obróbki drewna niezawierającego żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Nie
dopuszcza się, aby był to odpad pochodzący z płyt MDF, HDF, płyt wióro!\rych oraz płyt
pilśniowych.

Wymiary zrębki 30 mm x 30 mm + 10 mm i grubości 10 mm +5 mm.

Zrębka nie moze byc zanleczyszczona śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, kamieniami,
mokrymi liśćmi ttp. Łączna za-wartość objętościowa zanieczyszczeń obniżających wartość
opałową zrębki np, kory, trocin, gałęzi, suchych liści, igliwia czy zbutwiałego drewna nie
może przekraczac 6% objętości dostarczonej partii zrębki.
Minimalna warlośc opałowa zrębki w stanie roboczym 3"1 GJ/mp.

Przedmiot zamówienia posiada następujący kod określony we Wspólnym Słowniku Zamowteń
03.4I.7 1.00-6, 03416000 - 9

5. Termin realizacji zamówienia określa poniższy harmonogram dostaw:

Końcowy termin dostawy
w poszczególnych miesiącach

Dostawy zrębki [mp]

28.06"2019. 2 000

3I.07 .ż019. 2 000

3r.10.2019. 2 000

ż9.11.ż0I9. 2 000

3LI2.2019. 2 000

3I.01.2020. 2 000

ż8.0ż.2020. 2 000

31.03.2020. 2 000

6. Informacja na temat wadium:

o Wadium należy wnieść przedterminem składania ofert w wysokości: 23 000,00 zł.
(słownie : dwadzieści a trzy tysiące złoty ch),

. wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następującyclr formach:

a) w pieniądzu;
b) w poręc zeniach baŃowych;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancj ach ubezpieczeniowych;
e) w poręczentachudzielanychprzezpodmioty, o których mowa w aft. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b

ustawy z dnła 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t. j.Dz.IJ.2018 poz. lI0 zpożn.zm).

Wadium wniesione w pieniądzu nalezy złożyc na konto zamawiąącego w Banku
Spółdzielczym w Białymstoku, Oddz. w Choroszczy

nr 64 8060 0004 0130 5542 2000 0010.

7. Kryteria oceny ofert:

7,1. Kryteria oceny ofert znaczenie tych kryteriów:
Koszt jednostkowy ciepła - I00%
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7.2. Sposób oceny ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferly stanowi jednostkowy koszt ciepła
otrzymywanego z oferowanej zrębki, wyliczony wg wzoru:

Ę:MxC/Q
gdzie:
K.;- koszt jednostkowy ciepła w zŁlGJ,
C - cena 1 mp zrębklw zł,
M - ilość zrębki partii próbnej w mp,

Q - ilość ciepła wyprodukowanego zilośó zrębki partii próbnej w GJ,

Koszt jednostkowy będzie obliczony na podstawie wynikow uzyskanych ze spalenia
określonej ilości - od 70 do 90 mp zrębki - dostarczonej przez,Wykonawcę.

I1ość ciepła otrzymanego z 1 mp zrębki nie moze byc mniejszantż2,48 GJ.
Przy sprawności kotła wynoszącej 80 % minimalna wartośó opałowa zrębki będzie równa
3,1 GJ.
Instrukcja spalania probnej parlii zrębkl otaz sposób dokonania pomiaru przywieztonej
przęz oferenta próbki stanowi zaŁącznlknt 6.

Liczba punktów, którą moźna uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie kosztu jednostkowego ciepła uzyskanego podczas spalania próbnego
o najnizszej wartości przęz koszt jednostkowy ciepła uzyskany podczas spalania próbnego
ocenianej oferly i pomnozenie tak otrzymanej liczby przęz wagę kryterium, którą ustalono
na 100%o.

Kin
P : x waga kryterium l00%

Ęb
gdzie:
P -llczba zdobytych punktów,

Ę n - koszt jednostkowy ciepła lnĄniższa wartość wśrod ofert nie odrzuconych,

K b - koszt jednostkowy ciepła oferty badanej,
r00 % - procentowe znaczęnie kryterium ceny,

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, ktory przedłoży ważną ofertę

(niepodlegaj ącą odrzuceniu) na dostawę zrębkt, ze spalenia której uzyska się najtańsze
ciepło

Uwaga!
W celu oszacowania jednostkowych kosztów ciepła Zamawiający powiadomi pisemnie,
e- mailem lub faxem oferentów o dostawie próbnej parlii zrębki zgodnie z kolejnością
złożonych ofefi.
Dostawa próbnej partii zrębki powinna być potwierdzona protokołem podpisanym przęz
Zamawią ące go i upowaznione go przedstawici el a Wykonawcy.
Każdy Wykonawca powinien uczestniczyć w próbnym spalaniu pTzy oszacowaniu iloŚĆ

ciepła wyprodukowanego z dostarczonej przez niego próbnej partii zrębki.
Zamawialący za dostawę probnej parlii zrębkt zapłaci Wykonawcom biorącym udział w

postępowaniu cenę za mp zrębki wynikającą z oferty najkorzystniejszej w niniejszym
zamówieniu zgodnie z uzyskaną podczas spalania probki warlością opałową. Chęc
uczestnictwa w procesie spalania próbnej pul:tl, zrębki Wykonawca powinien zgłosiĆ
wypełniając druk oświadczenia stanowiący załączntk nr 6.Ą SIWZ.
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8. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składaó w siedzibie Zamawiającego w Choroszczy, uI. H. SieŃiewicza 25A,,
powiat białostocki, woj. podlaskie, w pokoju nr 2 (Kasa) Zakładu Energetyki Cieplnej,
Wodociągów i Kanalizacji w terminie do 29.03.2019 r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 29.03.2019 r. o godzinie 10.15 w siedzibie
Zamawta.jącego,
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