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Ogłoszenie o zamówieniu
Nr DT/ 03/17
ZAMAWIAJĄCY
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ sp. z o.o.
56-200 GÓRA
ul. Poznańska 23
woj. wielkopolskie
tel./fax 65 544-21 55
sekretariat@zecgora.pl
zawiadamia o zamówieniu na:

dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z
siedzibą w Górze w okresie od listopada 2017 r. do października 2018 r.
realizowanej transportem kolejowym.
I. TRYB ZAMÓWIENIA
Proces przetargowy będzie prowadzony na podstawie regulaminu wewnętrznego zamówień
niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych” w Zakładzie Energetyki Cieplnej spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/2016 z dnia 30
maja 2016 roku Zarządu ZEC sp. z o.o.)
II. WARUNKI UZYSKANIA SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego:
www.zecgora.pl w zakładce „przetargi” oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poznańskiej
23 w Górze w godz. 8.00-14.00 do dnia składania ofert .
III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są:
- dostawy węgla kamiennego w asortymencie miał energetyczny II
typu 32.1, klasy 23 MJ/kg w ogólnej ilości 3 750 Mg +20% spełniające wymagania jakościowe
Zamawiającego określone poniżej, oraz realizowane wyłącznie transportem kolejowym do stacji PKP
Rawicz wraz z przeładunkiem i przewozem na plac magazynowy zlokalizowany przy ul. Dąbrówki 8 w
Górze (około 25 km) Zamawiającego w okresie od listopada 2017 r. do października 2018 r. zgodnie z
harmonogramem dostaw.
- dostawy węgla kamiennego w asortymencie ekogroszek typu 31.2, klasy min 25 MJ/kg workowanego w
ilości ogólnej 300 Mg +20% spełniającego wymagania jakościowe Zamawiającego określone poniżej.
Dopuszcza się dostawę transportem kolejowym do stacji PKP Rawicz wraz z przeładunkiem i przewozem
na plac magazynowy zlokalizowany przy ul. Dąbrówki 8 w Górze lub transportem samochodowym
bezpośrednio na plac magazynowy przy ul. Dąbrówki 8 w Górze, w okresie od września 2017 do marca
2018 r.
Zamawiający wymaga by zaoferowany węgiel kamienny spełniał poniższe wymagania:
- miał węglowy energetyczny MIIA typu 32.1, klasy 23 MJ/kg ma posiadać parametry jakościowe spełniające
poniższe wymagania w każdej dostawie odniesionych do stanu roboczego:
- wartość opałowa
min 23.00 MJ/ kg
－ zawartość popiołu max 18%
－ zawartość siarki max. do 0,8 %

− spiekalność określona liczbą Rogi nie wyższa niż 5-20
− zawartość wilgoci nie wyższa niż 12%
－ skład frakcyjny 0-3 (30%) 3-10 (50%) 10-20 (20%)
－ zawartość części lotnych min. 28% wg PN-81/G-0416-1988
− temperatura spiekania popiołu powyżej 950 C° w atmosferze utleniającej
− temperatura topnienia popiołu powyżej 1300 C° w atmosferze utleniającej
− temperatura mięknienia popiołu powyżej 1200 C° w atmosferze utleniającej
Węgiel do celów energetycznych luzem – zgodnie z PN-82/G-97003
Typ węgla wg PN –82/G-97002 -32. Sortyment wg PN –82/G-97001 –M II
- ekogroszek typu 31.2 klasy min 25 MJ/kg ma posiadać parametry jakościowe spełniające poniższe wymagania
w każdej dostawie odniesionych do stanu roboczego
- wartość opałowa
min 25.00 MJ/ kg
－ zawartość popiołu max 4-6 %
－ zawartość siarki od 0,4 do 0,6 %
− spiekalność określona liczbą Rogi <10
− zawartość wilgoci 8-10 %
－ uziarnienie 6-25 mm
- ekogroszek workowany
IV. TERMIN WYKONANIA :
dostawy od września 2017 r. do października 2018 r. zgodnie z harmonogramem.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Warunki udziału w postępowaniu zostały zawarte w SIWZ.
VI INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych)
VIII. KRYTERIA OCENY I ICH ZNACZENIE :
− najniższa cena - 98%,
− wiarygodność Wykonawcy - 2%
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty należy złożyć do dnia 09 czerwca 2017 roku do godz. 11:15 w sekretariacie Zakładu
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Góra ul. Poznańska 23 w dniu 09 czerwca 2017 r.
o godz. 11.30
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania
ofert.

-----------------------------------------------(podpis)

