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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329093-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Ołów
2018/S 144-329093
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
Złotoryjska 89
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: przetargi@imn.legnica.pl, www.imn.legnica.pl
E-mail: przetargi@imn.legnica.pl
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.imn.legnica.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: JB

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawy stopu ołowiu
Numer referencyjny: ZDH/08/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
14712000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Wymagania ilościowe i jakościowe:Przedmiotem zamówienia są dostawy metalicznego stopu ołowiu w blokach
w ilości max. 2 400 ton (tj. od 50-200 ton miesięcznie), o zawartości ołowiu minimum 97,0 %.Dopuszczalna,
maksymalna zawartość zanieczyszczeń:•Sb 2,0 %;•Cu 0,3 %;•Bi 0,05 %;•Tl 0,02 %;•As 0,1 %;•Sn 0,2
%;Wymagania ilościowe: 50-200 ton na miesiąc tj. max 2 400 ton w czasie 12 miesięcy.Wykonawca zrealizuje
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każdorazową dostawę w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia o zapotrzebowaniu,
przesłanego drogą elektroniczną.Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład
Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM Legnica).Realizacja dostawy na
koszt Wykonawcy przy użyciu jego własnych środków transportu lub będących w jego dyspozycji. Obowiązek
związany z legalnym transportem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.Koszt załadunku, przewozu i
ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający ma prawo do odmowy przyjęcia materiału, w przypadku, kiedy będzie on dostarczony w sposób
technicznie uniemożliwiający rozładunek lub zagrażający środowisku, zdrowiu i życiu osób.
Wykonawca najpóźniej z pierwszą dostawą dostarczy kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wraz z
załącznikami, sporządzoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia REACH o ile będzie wymagana.
Zamawiający może pobierać próbki i dokonywać analizy chemicznej z każdej partii dostawy we własnym,
nieakredytowanym laboratorium na zawartości pierwiastków ujętych w specyfikacji. Wykonawca ma prawo
do uczestniczenia w czynności poboru próbek, lub upoważnić do udziału w pobieraniu prób kierowcę
dostarczającego materiał. Pobór prób odbywać się będzie zgodnie z Instrukcją poboru prób dla materiałów
wsadowych i pomocniczych IMN o/Legnica, która stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ i będzie stanowić integralny
załącznik do umowy o realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia towaru, który nie spełni założonych wymagań analitycznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie
będzie zgadzał się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona analizy
dostawy w niezależnym, akredytowanym laboratorium uzgodnionym przez obie strony, na koszt Wykonawcy.
Jeśli wynik analizy chemicznej w akredytowanym laboratorium będzie zgodny z wynikiem uzyskanym w
laboratorium Zamawiającego, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na wolny od wad. Zamawiający
pokryje koszty analizy chemicznej akredytowanego laboratorium, gdy wynik potwierdzi jakość przedmiotu
zamówienia. W przypadku, gdy wynik potwierdzi zgodność jakości przedmiotu zamówienia z wymaganiami
SIWZ Zamawiający zobowiązany jest przyjąć materiał. Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać Wykonawcy
reklamacje ilościowe i jakościowe niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 roboczych dni od daty
odbioru partii materiału - pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania i utraty przez Zamawiającego
wszelkich roszczeń z tego tytułu. Każda reklamacja winna być potwierdzona protokołem reklamacyjnym. W
przypadku wysłania próbek do akredytowanego laboratorium rozpatrzenie reklamacji ilościowej i jakościowej
nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty przedstawienia wyników analiz chemicznych dostarczonych przez
akredytowane laboratorium. W przypadku dostarczenia materiału niezgodnego z zamówieniem, Wykonawca,
po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, ma obowiązek w terminie 5 dni roboczych wymienić wadliwy
materiał na wolny od wad w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie koszty zwrotu, w tym także związane z
wykorzystaniem przestrzeni magazynowej Zamawiającego, do czasu formalnej możliwości zwrotu materiału,
ponosi Wykonawca. Wykonawca spełni wszystkie aktualne wymogi prawne w zakresie wprowadzania do
obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach. Wykonawca
zapewnia, iż dla dostarczanego materiału przewidziane jest zastosowanie jako surowca w produkcji ołowiu,
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bądź zobowiązuje się ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy takie zastosowanie uwzględnić. Wykonawca
najpóźniej z pierwszą dostawą dostarczy kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wraz z załącznikami,
sporządzoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia REACH o ile będzie wymagana. Zamawiający ma prawo
żądać od Dostawcy przy każdej z dostaw Świadectwa Kontroli Jakości Towaru bądź atestu z badań, wydanego
przez akredytowane laboratorium badań chemicznych, potwierdzające spełnienie przez dostarczony towar
wymagań jakościowych określonych w SIWZ przez Zamawiającego dla dostarczanego materiału. Świadectwo
Kontroli Jakości nie może być wystawione wcześniej niż 7 dni przed dostawą i powinno zawierać informację o
rzeczywistych stężeniach pierwiastków w dostarczanym materiale.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Ze względu na obowiązujący w stosunku do Zamawiającego Program Ochrony Powietrza dla strefy Miasta
Legnica, wprowadzony Uchwałą nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województw Dolnośląskiego z dnia 12.2.2014
r. (Dz.Urz. Woj. Doln. z dnia 25.2.2014 r. Poz. 985, Zał. 2 – Program ochrony powietrza dla strefy miasto
Legnica), w wyniku którego Zamawiający zobowiązany jest do pilnych i bezpośrednich działań, związanych z
koniecznością niezwłocznego poprawienia jakości powietrza w mieście Legnicy oraz ze stałym ograniczaniem
wpływu na środowisko, w obrębie obszaru objętego w/w programem. Dotyczy to m.in. zmiany gospodarki
materiałowej w kierunku zwiększania udziału surowców nie zawierających arsenu.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 127-288951

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawy stopu ołowiu
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
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Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
A. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 24 ust.1 pkt. 12-23). B. Dodatkowo w
przedmiotowym postępowaniu, zgodnie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje wykluczenie
wykonawcy.C. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
D. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
E. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wniesienie wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu
Składania ofert w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta została wybrana wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości:
1,5 % maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy;
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2018
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