Ogłoszenie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze,
ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców za
nr KRS 44746,
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pod nazwą:
Sukcesywna dostawa węgla
do eksploatowanych przez zamawiającego kotłowni
w sezonie grzewczym 2018/2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie
pgkimprzysucha.pl
2.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw dla eksploatowanych
przez zamawiającego kotłowni w okresie sezonu grzewczego 2018/2019 o łącznej ilości
1700 ton i następujących sortymentach:
3.
Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.Nazwa zamówienia:
Sukcesywna dostawa węgla do eksploatowanych przez zamawiającego kotłowni w sezonie
grzewczym 2018/2019
3.2.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla do eksploatowanych przez
zamawiającego kotłowni w okresie trwania sezonu grzewczego 2018/2019 o łącznej ilości
1700 ton i następujących sortymentach:
3.2.1.Węgiel kamienny sortyment eko-groszek o zmodyfikowanym składzie ziarnowym
w ilości 700 ton i następujących parametrach dostosowanych do posiadanych kotłów
węglowych z retortą KMR-900:
-Typ węgla - 31, 32.1
-Granulat (uziarnienie) 8-25 mm
-Sortyment – eko groszek o zmodyfikowanym składzie ziarnowym
Parametry jakościowe:
- Wartość opałowa Qir - 26000 - 27000 kJ/kg
- Zawartość popiołu Ar - poniżej 10%
- Zawartość siarki Str - poniżej 0,6 %
- Zawartość wilgoci Wtr poniżej 10%
- Spiekalność (Liczba Rogi) RI poniżej 10
3.2.2.Węgiel kamienny sortyment orzech II o łącznej ilości 1000 ton i następujących
parametrach dostosowanych do posiadanych kotłów węglowych typ: KMR-600, UKS115,
INNOVEX TURBO2:
-Typ węgla - 32.1
-Granulat (uziarnienie) 25-50 mm
-Sortyment – orzech
Parametry jakościowe:
- Wartość opałowa Qir - 28000 - 30000 kJ/kg
- Zawartość popiołu Ar - poniżej 6 %
- Zawartość siarki Str - poniżej 0,6 %
- Zawartość wilgoci Wtr poniżej 10%
- Spiekalność (Liczba Rogi) RI poniżej 20
4.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.
5.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019r.
7.
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1.

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania
wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku poprzez
wykazanie przez Dostawcę w wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wykonał należycie minimum: jedną dostawę lub dostawy węgla
kamiennego o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto. Ponadto dostawca : dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym, dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą "spełnia – nie
spełnia". Wystarczającym powodem do wykluczenia Dostawcy może być brak w
ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w podanym zakresie
dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
7.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: w stosunku, do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1223 ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
8.
Dostawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu,

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo,

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późń. zm.)
Wymagane wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
9.
Wybór na najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria
oceny:
L.p

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kryterium

Waga kryterium

1.
Cena
60 %
2.
Termin płatności
40 %
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać do dnia 15.05.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie
Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Przysusze, ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.05.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Przysusze, 26-400 Przysucha, ul. Targowa 52 (świetlica).
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem
czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia
śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach
obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez
Dostawcę.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

