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Dostawy - L96655-2o19

29t04l2019 583 - - Dostawy - ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

l. ll. lll, lV. Vl.
Polska-Rawicz: Wę9iel kamienny

20l 9/s 083-1 96655

Ogłoszenie o zamówlen iu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014l24lUE

Ękcja l: lnstvt,ucja zamawiająca

1.1) Nazwa iadresy
Gmina Rawicz, Zakład Usług Komunalnych
ul. Winiary 4 b
Rawicz
63-900
Polska
osoba do kontaktów: Gmina Rawicz Zakład Usług KomunalnYch

Tel.: +48 65546l881
E-mail: a9ata.kunicka@zukrawicz,pl
Faks: +48 655462717
Kod NUTS: PL417
Adresy internetowe:
Główny ad res : www.zu krawicz,pl

1.2) lnformacja o zamówieniu wspólnym

1.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia moŻna

uzysiać bezpłatni e pod ad resem : https ; / /www. platformazaku powa,pl

Więcejinformacjimożnauzyskaćpodadresempodanympowyżej
orónv lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŻY PrzesYłaĆ na

adres podany powyżej

1.4\ Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

1.5) Główny przedmiot działalności
O9ólne usługi publiczne

Ę[gja ll: Przedmiot

l1.1) Wielkość lub zakres zamówienia

l1.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa miału węglowego w ilości 3 600 ton loco stacja kolejowa PKP w

Rawiczu
Numer referencyjny: DOP/36l -05 /20'| 9

l1.1.2) Główny kod CPV
09lll2l0

l1.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

l1.1.4) Krótki opis: ]

l
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'29'04'201'9 Węgiel kamienny klasy 23ll8/06 oraz jego transport Qo Zamawiającego w ilqści 3
600 ton. Parametry jakościowe węgla miał llA typu 32.1 lub 32.2 klasy 23l18l06 o
następujących parametrach w kazdej dostawie odniesionych do stanu roboczegQ:
a) typ 32.1. lub 32.2 gazowo-płomienny
b) wartość opałowa min 23 000 kJ/kg
c) wartość wilgoci całkowitej max 12 %

d) zawartość popiołu max l8 %

e) zawartość siarki max 0,6%
f) skład frakcyjny 0-3 (30 %),3-| 0 (50 %), l0-20 (20%)

9) zawartoś ć części lotnych w stanie analitycznym min 28 %

h) temperatura topliwości popiołu l 350o C
i) spiekalność - liczba Rogi: 5-20
W9 PN -82 l C-9700l : PN-82/G-97802: PN-82/G-97003
Węgiel do celów energetycznych luzem - zgodnie z PN-82/G-97003
Typ wę9la wg PN-82/C-97002-32. Sortyment wg PN-82/G-9700l -M ll
Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz
domieszek mpłów, łupek i nadziarna.

l1,1 .5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: l 600 000,00 PLN

l1.1.6) lnformacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

l1.2) Opis

l1.2.1 ) Nazwa:

|1.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

l1.2,3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
63-900 Rawicz, ul. Fiołkowa 2, POLSKA

U,2,4) Opis zamówienia:
l . Przedmiotem zamówienia są dostawy wę9la kamiennego o parametrach spełniający
wymagania klasv 23ll 8/06 oraz jego transport do Zamawiającego w ilości 3 600 ton.
Dostawy zgodnie z prognozązużycia wę9la. W przypadku wystąpienia temperatur
powietrza odbiegających znacznie do temperatur występujących w poprzednich
sezonach grzewczych Zamawiający odpowiednio zmniejszy ilość dostaw w granicach
do - '| 5 % ti. do 3 060 ton lub udzieli zamówień uzupełniających w wysokości do 15 %

tj. 4 l40 ton polegających na rozszerzeniu dostaw węgla w wielkości zapewniającej
cią9łość zaopatrzenia w ciepło odbiorców, Dostawca dostarczy dodatkowe ilości
węgla w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i na zasadach zawartych w
niniejszym SIWZ. Realizacja poszczególnych dostaw będzie następować po uprzednim
złożeniu zlecenia przez Zamawiającego. Zamawiający zal|rzega sobie prawo zmian
ilościowych poszczególnych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które
dostosowane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców,
2, Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej dostawy wę9la przy zachowaniu
warunków i terminów zgodnie z harmonogramem dostaw. Jednakze ze względu na
ograniczoną powierzchnię magazynową maksymalna dostawa może wynosić 2000
ton.
3, Parametry jakościowe wę9la miał llA typu 32.1 lub 32.2 klasy 23l18l06 o
następujących parametrach w każdej dostawie odniesionych do stanu roboczego:
a) typ 32.1 lub 32.2 gazowo-płomienny
b) wartość opałowa min 23 000 kJ/kg
c) wartość wilgoci całkowitej max 12 %

d) zawartość popiołu max 18%
e) zawartość siarki max0,6%
f) skład frakcyjny 0-3 (30 %),3-10 (50 %), l0-20 (2O %)

g) zawartoŚć częŚci lotnych w stanie analitycznym min 28%
h) temperatura topliwości popiołu l 350o C
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' i) spiekalność - liczba Rogi: 5-20
Wg PN -82 lG-9700l : PN-82/C-97002: PN-82/G-97003
Węgiel do celów energetycznych luzem - zgodnie z PN-82/G-97003
Typ wę9la wg PN-82/Q-97002-32, Sortyment w9 PN-82/G-9700l -M ll
Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz
domieszek mułów, łupek i nadziarna.
Nie zachowanie ww. parametrów technicznych dostarczonego wę9la skutkować
będzie zwrotem dostarczonego wę9la do wybranego oferenta.
4. Dostawy należy realizować wyłącznie transportem kolejowym do najbliższej
czynnej stacji PKP. Stacja PKP Rawicz obecnie jest nieczynna, Koszty transportu wę9la
kamiennego pokrywa dostawca. Cena ofertowa powinna zawierać koszty transpQrtu,
Sprzedający zobowiązany jest w terminie dostawy wę9la wykonać analizę chemiczną
węgla pobranego przy załadunku wagonów węglem i przesłać wyniki analizy drogą
faksową z jednoczesnym listowym potwierdzeniem, na adres Zamawiającego.
Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat
na poczet realizowanych dostaw. Oferent będący płatnikiem podatku VAT pqwinien

wyliczyć nalezny podatek (zgodnie z ustawą z dnia l 1.3.2004 r. O podatku od
towarów i usług z późn. zm,). Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od
towarów i usług niezgodnegozprzepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

l1,2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone ponizej
Cena

l1,2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: l 600 000.00 PLN

|1.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 20l11 l2019
Koniec: 20l04l202Q
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

l1.2,10) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

l1,2.1 l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

X,2.12) lnformacje na temat katalogów elektronicznych

l1.2.13) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Środków Unii Europejskiej:
nie

l1.2.1 4) lnformacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieŚĆ wadium w
wysokości 48 000,00 PLN (czterdzieści osiem tysięcy złotych)
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu
odbywa się przy uzyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. ,,Platformy
Zakupowej" dostępnej pod adresem https://vww.platformazakupowa.pl (dalej:

,,Platforma Zaku powa").

Ękeja ll!: lnformacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, fina,n§owvm Lieehnleanvm

ll1.1) Warunki udziału

ll1.1 .l ) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu i spełniają wąrunki dotyczące:
l. Kompetencji lub qprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

, ile wynika to z odrębnych przepisów.
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2, Zamawiający vvymaga by wykonawca przedstawił informację banku lub

s półd zi e l czej kasy oszczęd n ośc iowo- kredytowej potwi e rd zającej wyso koŚĆ

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześnićjszym niż l miesiąc przed upływem terminu składania ofert, q. wykazał co
najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolnoŚĆ kredytową w wysokoŚci nie

mniejszej niż l00 000,00 PLN.
3. Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał posiadanie 9płaconej polisy
ubezpieczeniowej lub inny niezbędny dokument, potwierdzający żejest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoŚci związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niz l00 000,00 PLN.

4. Zamawiający wymaga by wykonawca przedłozył wykaz wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych z należytą starannoŚcią w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla

kamiennego o wartości rocznej nie nizszej niź 800 000,00 PLN, z podaniem ich

wartości, dat wykonania i podmiotów na rzeczktórych dostawy zostały wykonane

oraz załączenie dowod ów, czy zostaĘ wykonane lub są wykonywane należycie.

ll1.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający wymaga by wykonawca przedstawił informację banku lub

s półd z i e lczej kasy os zczęd n oś ci owo- kredytowej potwi e rd zaj ącej wys o koŚ Ć

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, tj. wykazał co
najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokoŚci nie

mniejszej niż l00 000,00 PLN.
2.aamawiający wymaga by wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy

ubezpieczeniowej lub inny niezbędny dokument, potwierdzający że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoŚci związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niz l00 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1 . Zamawiający wymaga by wykonawca przedstawił informację banku lub

s półd zi e lczej kasy o s zczęd nośc i owo- kredytowej potwie rd zającej wyso koŚĆ

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upłr7wem terminu składania ofert, tj. wykazał co
najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolnoŚĆ kredytową w wysokoŚci nie

mniejszej niż 100 000,00 PLN,

2, Zamawiający vvymaga by wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy

ubezpieczeniowej lub inny niezbędny dokument, potwierdzający żejest ubezBieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoŚci związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie nizszą niz l00 000,00 PLN.

ll1,1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga by wykonawca przedłożył wykaz wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłch równiez wykonywanych z należytą starannOŚcią w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 3 dostaw węgla

kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż B00 000,00 PLN, z podaniem ich

wartości, dat wykonania i podmiotów na rzeczktórych dostawy zostały wykonane

oraz załączenie dowod ów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należYcie.

załącznik nr 2 do SIWZ,

Minimalny poziom ewentualnie wyma9anych standardów:

Zamawiający wymaga by wykonawca przedłożył Wkąz wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłch równiez wykonywanych z nalezytą starannoŚcią w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 3 dostawwęgla
kamiennego o wartości rocznej nie nizszej niż 800 000,00 PLN, z Podaniem ich

wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy został wYkonane

oraz zŃączenie dowod ów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŻYcie.
)zŃącznik nr 2 do SIWZ.

ll1.1.5) lnformacje o zamówieniach zastrzeżonych
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ll1.2) Warunki dotyczące zamówienia

U1.2.2' Warunki realizacji umowy:

ll1.2.3) lnformacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Ęk§ja lV: Procedura

lV.l) Opis

lV. 
.l 
.l ) Rodzaj procedury

procedura otwarta

lV.1.3) lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

lV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

lV.1.6) lnformacje na temat aukcji elektronicznej

lV.1,8) lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

lV,2) lnformacje administracyjne

lV.2, l ) Poprzed nia pu bl i kacja dotycząca przedmiotowego postępowan ia
Numer ogłoszenia w Dz,Urz. UE - OJ/S: 2018/S 065-1 44358

lY.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31 l05l2019
Czas lokalny: 08:00

lv.z.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom

lv.z.4) Języki, w których można sporządzać oferty lubwnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

lv.z.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

lV.2,7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31l05l2019
Czas lokalny: 08:l 5

Miejsce:
Pokój nr 7, Zakład Usług Komunalnych, ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz, POLSKA

Ę[gja Vl : lnformacje uzu pśtnbrjące

V|,1) lnformacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

V|.2) lnformacje na temąt procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

V|.3) lnformacje dodatkowe:
l. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. l pkt. l3,14 i 2l ustawy, wystawioną nie wcześniej niz 6 miesięcy przed
upĘwem terminu składania ofert;
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaŚwiadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odr_oczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne9o potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub ]

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

https://ted,europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTlCE:196655-2019:TEXTPL:HTML 5/6
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' rozłoŻenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

;:ff.l5ff;jlir'}T[Tfi3l'J';.,.,,,., lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalnoŚci gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wYstawiony nie wcześniej niź 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Dokumenty, informacje i oświadczenia które musi spełniać oferta:
l, Formularz ofertowy wraz z załącznikami - załącznik nr 1 do S;WZ
2, Doku m e n t potwie rd zający zabezpiecze n ie wad i u m
3. Pełnomocnictwo - jezeli jest wymagane
4. OŚwiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu zamówienia

V1.4) Procedury odwoławcze

V|.4,1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publ icznych
Postępu l 7a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http: / /www.9ov.pl

V1,4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
urząĄ zamówień pu blicznych
Postępu I 7a
Warszawa
02_676
Polska
Adres internetowy: http:/ /www,9ov.pl

V1.4.3) Składanie odwołań

V1.4.4) Żródło,gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Pu blicznych
Postępu l 7a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http: / /www.9ov.pl

V|.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25l04l2Q19

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NoTlCE:196655-2019:TEXTPL:HTML
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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostavvy

Legal Basis:
Dyrektywa 20t4l24luE
Sekci a l : l n stytu cia zam awi ająga/pod m i ot zamawi aj ący
|,1) Nazwa i adresy

GM|NA RAW|CZ - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
UL, W|N|ARY 4 B
RAW|cZ
63-900
Polska
Osoba do kontaKów: Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych

1g|., +48 65546].88]-

E-mail : agata. kunicka@zukrawicz. pl

Faks: +48 6554627L7
Kod NUTS: PL4L7
Adresy internetowe:
Główny adres: vrnruwzu krawicz. pl

Sekcja ll: Przedmiot
ll.].) Wielkość lub zakres zamówienia

l1.1.]-) Nazwa:
Sukcesywna dostawa miału węglowego w ilości 3600 ton loco stacja kolejowa PKP w Rawiczu

Numer referencyjny: DOP/36l,-05l20L9

X,L.Z) Główny kod CPV
091112].0

ll.].,3) Rodzaizamówienia
Dostawy

ll.]-.4) Krótkiopis:
Węgiel kamienny klasy 23118/06 oraz jego transport do Zamawiającego w iloŚci 3600 ton.Parametry jakoŚciowe

węgla miał ll A typu 32.1 lub 32.2klasy 23118106 o następujących parametrach tiu kŻdej dostawie odniesionych

do stanu roboczego:
a) typ 32.1. lub 32,2 gazowo-płomienny

b) wartość opałowa min 23.000 kJ/kg

c) wartość wilgoci całkowitej max L2o/o

d) zawartość popiołu max 18%

e) zawartość siarki max 0,6%

f) skład frakcyjny 0-3 ( 3O0/o), 3-1-0(507o), L0,20 (2Oo/o)

g) zawartość części lotnych w stanie analitycznym min 28o/o

h) temperatura topliwości popiołu 135Oo C
i) spiekalność - liczba Rogi: 5-20
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wg PN,82tc-g7 OOL: PN-82/G,97002: PN-82/G-97003

Węgiel do celów energetycznych luzem _ zgodnie z PN_82/G_97003

TypwęglawgPN.82/G.97oo2-g2.SortymentwgPN.82IG-97001-Mll
Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułÓW łupek i

nadziarna.

Se.kcja Vl.: lnfprmacje uzupelniające
V|.5) Datawysłanianiniejszegoogłoszenia:

29lo4l2oL9

V|,6) Numerpierwotnegoogłoszenia
P ienrvotne ogłosze nie przesłane przez e Notices:

Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: korraf

Dane reterencyjne ogłoszenia: 201-9-059676

NumerogłoszeniawDz.|Jrz,UE-oJ/S:2019/5083.196655
Data wysłani a pi e rwotne go ogłosze n ia: 25 l 0 41 2OL9

SekcjaVll: Zmiany
Vll.].) lnformacje do zmiany lub dodania

Vll.]-.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacjapienłotnejinformacjipodanejprzezinstytucjęzamawiającą

Vl1.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: l1.2.7

Zamiast:
początek 20.LL.20L9
Powinno być:
początek 20.L2,2oL9

Vl1,2) lnne dodatkowe informacje:


