Ogłoszenie nr 500206264-N-2018 z dnia 29-08-2018 r.
Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica: Dostawy kwasu siarkowego sygn. ZDC/04/2018
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581494-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500152831-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, Krajowy numer identyfikacyjny 2754200033, ul. ul.
Złotoryjska 89, 59220 Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 505 500, e-mail
inwestycje.ilg@imn.gliwice.pl, faks 768 505 501.
Adres strony internetowej (url): www.imn.legnica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: JB

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy kwasu siarkowego sygn. ZDC/04/2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDC/04/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia są dostawy kwasu siarkowego o następującej charakterystyce: •
zawartość głównego składnika: 94 – 98% • zawartość żelaza: maksymalnie 0,006% W
jednorazowej dostawie będzie wywoływane max 2,4 Mg kwasu siarkowego, czyli ok. 1,2m3, co
stanowi 2 zbiorniki DPPL po ok. 650 litrów. Kwas będzie dostarczany przez okres
obowiązywania umowy po 4 tony na miesiąc, +/- 1 tona. Maksymalna ilość: 30 ton. Dokładne
terminy dostarczenia poszczególnych partii produktu będą uzgadniane telefonicznie i
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potwierdzane pomiędzy stronami umowy pisemnie (poczta e-mail lub faks). Dostawa w dni
robocze w godzinach: 07.00 - 18.00 (z możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innych godzin
dostawy) . Dostawca zrealizuje każdorazową dostawę w ciągu 3 dni od chwili wysłania przez
Zamawiającego zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Czas realizacji dostawy (3 dni) oznacza okres
liczony od chwili wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego o zapotrzebowaniu do czasu
dostarczenia do IMN O/Legnica. Kwas należy dostarczyć w zbiornikach DPPL do Zakładu
Doświadczalnego Chemii w IMN O/Legnica. Do Wykonawcy należeć będzie zapewnienie
transportu w zbiornikach DPPL, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o
transporcie samochodowym ADR. Koszt załadunku, przewozu, rozładunku oraz ubezpieczenia
na czas przewozu towaru do miejsca przeznaczenia ponosi Wykonawca. Kontrola jakości
dostaw: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania reklamacji ilościowych i
jakościowych dostarczonego towaru. Dla określenia jakości towaru decydujące będą badania
kontrolne Zamawiającego. Zamawiający ma prawo pobierać próbki (zgodnie z instrukcją
stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ) i dokonywać analizy chemicznej z każdej partii dostawy na
zawartości pierwiastków ujętych w specyfikacji. Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli
jakościowej dostarczonej partii towaru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia towaru, który nie spełni założonych wymagań. 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 towar. Wykonawca zobowiązany jest spełnić
wszystkie aktualne wymogi prawne w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych
w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach. Wykonawca zapewnia, iż
przewidziane jest zastosowanie kwasu siarkowego jako czynnika roboczego stosowanego w
procesie produkcji siarczanu miedzi. Wykonawca zobowiązuje się ciągu 1 miesiąca od dnia
podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie uwzględnienia zastosowania
kwasu siarkowego jako czynnika roboczego stosowanego w procesie produkcji siarczanu miedzi.
Miejsce dostawy: Zakład Doświadczalny Chemii IMN O/Legnica, ul. Złotoryjska 194, Legnica
59-220 (teren Huty Miedzi „Legnica”).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 24311411-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20100
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: RockChem Sp. z o. o. Sp. Komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Smolec, Ul. Śliwkowa 119
Kod pocztowy: 55-080
Miejscowość: Kąty Wrocławskie
Kraj/woj.:
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 20100
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20100
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
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Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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