
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zrębki do celów energetycznych na sezon
grzewcry w 202t

1. Nazwa i adres zamańającego:
Zal<ład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Chotoszczy Sp. z o. o.,

16-070 Choroszcz, ul. H. SienkiewiczaZlA,
tel. 85 7193 195, fax: 85 7191 108, e - mail: kontakt @zec-choroszcz.pl

2. Tryb udzieleńa zanówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargll
nieograniczonego na dostawy w oparciu o ,,Regulamin Udzielania Zamóvmeń Sektorowych na
dostawy, usługi i roboty budowlane przęz ZakJad Energetyki Cieplnej, Wodociągów
i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. o." zwanym dalej Regulaminem dostępnym na stronie
internetowejZamańającego:www.zec-choroszcz.plwzaMadce:Przetargi.
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją stosuje się postanowienia Regulaminu oraz
przepisy Ustawy z dńa 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1740,
zpóźn. zm.).

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
a) przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 000 mp zrębki dlaZECWiK w Choroszczy Sp. z o. o.

b) zadanie naleĘ wykonać w oparciu o SIWZ, (do pobrania na stronie www.zec-choroszcz.pl),
c) oferent zobowiązany jest do zebrania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do

skalkulowania ceny, przygotowania ofeĄ i podpisania umowy.

d) koszĘ oględzin miejsca dostawy ponosi Wykonawca.

5. Zanawiający nie dopuszcza składania ofert wariantol'rych.

6. ZamawiĄący nie dopuszczaskładania ofert częściowych.

7. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zanówien (CPV)
CPV 03.41.7,1.00-6;

Opis przedmiotu zamówienia: nębka tartaczna z drewna iglastego i liściastego pochodząca
z odpadów tartacznych lub produkcyjnych, przy czym udział zrębki z topoli nie moze
przel<raczać 1/10 objętości. Zrębka może byó vłyłącznie odpadem będącym pozostałością z
obróbki drewna niezawierającego żadnych zartieczyszczeń chemicznych. Nie dopuszcza się,
abybyłto odpad pochodzący zpŁyt MDF, HDF, płyt wiórowychoraz płyt pilśniolyych.

Wymiary zrębki 30 mm x 30 mm + 10 mm i grubości l0 mm +5 mm.

Zrębka nie może byó zaneczyszczona śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, kamieniami,
mokrymi liśómi itp. Łączna zawartość objętościowa zarieczyszczei obniżających wartośó
opałową zrębki np. kory, trocin, gńęzi, suchych liści, igliwiaczy zbtltwiałego drewna nie moze
przekłaczŃ 5% objętości dostarczonej partii zrębki.
Minimalna wartośó opałowa zrębki w stanie roboczym 3,1 GJ/mp.

8. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: dostawy wg harmonogramu od 04.01.202l. do 31.05.2021 r.

9. Opis warunków udziału w postępowaniv oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
W postępowaniu mogą braó udziŃ Wykonawcy,którzy:

spełniają warunki §5 Regulaminu;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §7 Regulaminu;



prowadzą zarejestrowaną działalnośó w zakresie obejmującym zakres dziŃaria;

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń,
dokumentów ńożonych przez Wykonawcę, nazasadzię SPEŁMA /NIESPEŁNIA

10. Informasjao oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyó wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w poĘpowaniu zgodnie zSIWZ.

1 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium: 18 500 zł.

12. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamańający przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczęńatych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi jednostkowy kosź ciela otrzymywanego
z oferowanej zrębki. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoĘ ważną ofeńę
(niepodlegaj ącą odrzaceniu) na dostawę zrębki, ze spalenia której uryska się najtańsze ciepło.

13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamańającego w Choroszczy, d. H. Sienkieńcza 25A,
powiat białostocki, woj. podlaskie, w pokoju nr 2 (Kasa) Zakła&l Energetyki Cieplnej,
Wodociągów i Kanalizacji w terminie do 04.12.2020 r. o godzinie 10.00., powiat białostocki,
woj ewództwo podlaskie.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04.12.2020 r. o godzińe 10.15. w siedzibie
Zamańającego.

14. Termin rwiązariaz ofertąwynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

l 5 . Zanavnaj ący nie doplszcza zaw arcia umowy ramowej .

16. Za;rrtav,ttający nie dopuszczaustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

17. Zatnavnający wyboru najkorzystniejszej oferty dokona bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Choroszcz, 20.I I.2020 r.


