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ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Dostawę miału węglowego"
Zamówienie niniejsze jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 2019 zm. Dz.U. 2020 r. poz. 288, poz. 1492, poz.
1517, poz. 2275), i na podstawie art. 2 ust. 1 punkt 2 tej ustawy nie podlega jej przepisom. Postępowanie
prowadzone jest zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z 0.0. w Augustowie".

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa miału węglowego do celów energetycznych
na plac
w Augustowie w ilości 16.000 Mg w sezonie grzewczym 2021/2022.

składowy

Ciepłowni

Miejskiej

Wspólny Słownik Zamówień (CPY): 09.11.12.10-5 Węgiel kamienny.
Wymagane parametry miału węglowego stanowiącego przedmiot zamówienia:
sortyment wg PN-82/G-9700 l: MIl A, wymiar ziarna O- 20 mm, największy wymiar ziarna
31,5mm,
typy: 32.1,32.2 wg PN-G-97002:2018-11,
wartość opałowa w stanie roboczym Q{
- min. 22 MJ/kg - max. 25 MJ/kg
zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym W{
- max. 15 %,
- max. 12 %,
zawartość popiołu w stanie roboczym N
- max. 0,6 %,
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym S{
-min. 28%,
zawartość części lotnych w stanie suchym bezpopiołowym v='
- od 5 do 40,
zdolność spiekania RI (liczba Rogi)
zawartość ziaren do 3mm
- max 30 % ,
zawartość nadziarna (>20 mm)
- max. 5%,
temperatura topnienie popiołu w atmosferze redukującej
- min. 1350oC,
oferowany węgiel będzie pochodził zjednej kopalni i nie będzie mieszany z innymi węglami
(sortymentami
i typami) .
Szczegółowe warunki zamówienia określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia zatwierdzonej dnia
21.06.2021r. Specyfikację można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 14, tel. (087) 644-79-30
w. 23, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną, po przesłaniu wniosku na fax:(087) 643-37-81 lub
e-mail: sekretariat@mpec.augustow.pl
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z harmonogramem dostaw):
Część I - dostawa w 2021r. (sierpień - grudzień) 11.000 Mg,
Część fi - dostawa w 2022r. (styczeń - kwiecień) 5.000 Mg.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w Specyfikacji
Zamówienia.

Warunków

Augustów, 22.06.2021r.
Wymagane wadium:
Część I - dostawy w 2021r. - 100.000zł,
Część n- dostawa w 2022r. - 50.000zł.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
- cena brutto za l GJ w l Mg oferowanego miału węglowego - 100 %.
Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 06.07.2021 r. godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi 06.07.2021 r. o godzinie 10: 15 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także warunków przetargu przed terminem
otwarcia ofert, swobodnego wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert lub jego
unieważnienia bez podania przyczyn.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
- w sprawach merytorycznych - Krzysztof Śpiczko, Arkadiusz Śniadkowski tel.(087) 644-79-30,
- w sprawach proceduralnych - Tomasz Wierzbicki tel. (087) 644-79-30 w. 23.
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