
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zrębki do celów energeĘcznych na §ezon
grzewczy w 202tl22

1. Nazwai adres zamawiĄącego:

ZakładEnergetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. o.,

16-070 Choroszcz, ul. H. SieŃiewiczażSA,
tel. 85 7I93 I95, fax: 85 7I9I I08, e - mail: kontakt @zec-choroszcz.pl

2. Tryb udzielęnia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargll

nieograniczonego na dostawy w oparciu o ,,Regulamin Udzielania Zamówteń Sektorowych na

dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów
i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. o." zwanym dalej Regulaminem dostępnym na stronie

intemetow ej Zamawiające go : ww w. zec- choro szcz. pl w zakładc e : P r zetar gt.

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją stosuje się postanowienia Regulaminu oIaZ

przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia |964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1740,

zpoźtl. zm.).

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

a) przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 000 mp zrębki dla ZECWiK w Choroszczy SP. Z o. o.

b) zadanie naleĘ wykonaó w oparciu o SIWZ, (do pobrania na stronie www.zec-choroszcz.pl),

c) oferent zobowiązany jest do zebrania wszęlkich informacji, które mogą byó niezbędne do

skalkulowania ceny, przygotowania ofeĄ i podpisania umowy.

d) koszĘ oględzin miejsca dostawy ponosi Wykonawca.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawlający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1. Główny przedmiot zamówienia wg wspólnego słownika zamowięń (cpv)
CPV 03.41.71.00-6;

opis przedmiotu zamówieni a: zrębka tartaczna z drewna iglastego i liściastego pochodząca

z odpadów tańacznych lub produkcyjnych, przy czym udzlał zrębki z topoli nie moze

przel<raczać Ilrc objętości. Zrębka możę być v,ryłącznie odpadem będącym pozostałoŚcią z

obróbki drewna ntezawierającego żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Nie dopuszcza Pię,
aby był to odpad pochodząry ,pł>ąMDF, HDF, płyt wiórowych,oraz,pł,ytpilśrrioWeh:,' ' '
Wymiary zrębki30 mm x 30 mm + 10 mm i grubości ,;;;;;;ń.";".,,' : 

' ''.' ' '

Zrębka nie może być zanieczyszczolta śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, kamieniami,
mokrymi liśómi itp. Łączna zawartośó objętościowa zanieczyszczefi obniżających wartoŚĆ

opałową zrębki np. kory, trocin, gałęzi, suchych liści, igliwia czy zbutwiałego drewna nie moze
przehaczaó 5% objętości dostarczonej partii zrębki.
Minimalna wartość opałowa zrębki w stanie roboczym 3,1 GJ/mp.

8. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: dostawy wg harmonogramu ad22.11.2021. do 30.04.Ż02Ż r.

9. opis waruŃów udziału w postępowanhl oraz opis sposobu dokonyłvania oceny spełnienia tYch

warunków.
W postępowaniu mogą braó udział Wykonawcy,którzy:

spełniają warunki §5 Regulaminu;

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



prowadzązarejestrowanądziałalnośó w zakresie obejmującym zakres działania;

Ocęna spełnienia warunków udziŃu w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń,
dokumentów złożonych przezWykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyó wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie zSIWZ.

11. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium:24 000 zł.

12. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty, wtaz

z podaniem znaczęniatych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi jednostkowy kosź ciepła otrzymywanego

z oferowanej zrębki. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoĘ wńną ofeńę

(niepodlegającą odrzuceniu) na dostawę zrębki, ze spalenia której uzyska się najtańsze ciepło.

13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie Załnawrującego w Choroszczy, tll. H. Sienkiewtcza ż5A,
powiat białostocki, woj. podlaskie, w pokoju nr 2 (Kasa) ZahJadu Energetyki Cieplnej,
Wodociągów i Kanalizacjiw terminie do 05.11.2021 r. o eodzinię 10.00., powiat białostocki,
wojewódźwo podlaskie.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05.11.2021 r. o godzinie 10.15. w siedzibie
Zamawrującego.

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

15. Zamawiąą"y nie dopuszlzazawarcia umowy ramowej.

16. Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

17 . Zamawiający wyboru najkorzystniejszej ofeńy dokona bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Choroszcz, 28.II.2020 r.
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