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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382365-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Ołów
2018/S 168-382365
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:
ZDH/17/2018 - Dostawy ołowiu zanieczyszczonego o zawartości Pb ≥ 75 %
Numer referencyjny: ZDH/17/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
14712000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiału ołowionośnego w postaci ołowiu zanieczyszczonego, o
zawartości ołowiu minimum 75 % i wilgotności na maksymalnym poziomie 8 %. Dopuszcza się przy tym w
szczególności postaci fizyczne takie jak ołów metaliczny z rozlewów, ołów kawałkowy pierwotnie formowany,
ołów pokablowy itp. w rozmiarze maksymalnym 450 mm.
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Ilość i termin dostaw: 50-75 Mg tygodniowo (2 lub 3 partie po 25 ton) przez okres 12 miesięcy (52 tygodnie) tj.
max. 3900 ton.
Dostawa zrealizowana będzie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul.
Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi Legnica), POLSKA.
Sposób pakowania i transportu: luzem pod przykryciem, transportem samochodowym.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono w stosownej dokumentacji przetargowej SIWZ zamieszczonej na stronie www Zamawiającego.
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: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul.
Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi Legnica), POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiału ołowionośnego w postaci ołowiu zanieczyszczonego, o
zawartości ołowiu minimum 75 % i wilgotności na maksymalnym poziomie 8 %. Dopuszcza się przy tym w
szczególności postaci fizyczne takie jak ołów metaliczny z rozlewów, ołów kawałkowy pierwotnie formowany,
ołów pokablowy itp. w rozmiarze maksymalnym 450 mm.
Ilość i termin dostaw: 50-75 Mg tygodniowo (2 lub 3 partie po 25 ton) przez okres 12 miesięcy (52 tygodnie) tj.
max. 3900 ton.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
12 miesięcy od daty zawarcia umowy, będącej następstwem uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu
wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych do prawidłowej realizacji umowy, o ile decyzje
te będą wymagane, lub do czasu wyczerpania ilości objętej przedmiotem zamówienia bądź wartości umowy.
Okres realizacji zamówienia może być krótszy niż rok kalendarzowy, w przypadku, gdy będzie to wynikało z
odrębnych zapisów decyzji zezwalającej na transgraniczne przemieszczenie odpadów.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego w okresie obowiązywania
Umowy maksymalnej ilości 3900 Mg, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy
maksymalnie o 3 miesiące jednak przedłużenie takie nie może naruszać przepisów odrębnych.

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
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IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający wnioskuje o skrócenie terminu składania ofert do 15 dni, ze względu na:
a) 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 realizowane są m.in. działania dot. zmian gospodarki wsadowej, pod kątem ograniczania udziału
surowców zawierających arsen
b) konieczność zabezpieczenia zobowiązań dostaw produktu handlowego na stronę KGHM, ze względu
na termin zakończenia umowy usługowej w grudniu b.r. przy wcześniejszym wstrzymywaniu realizowanej
współpracy na skutek prowadzenia rozmów dot. renegocjacji warunków.

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 156-357865

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:
ZDH/17/2018 - Dostawy ołowiu zanieczyszczonego o zawartości Pb ≥ 75 %
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

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:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust.1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy zgodnie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta została wybrana wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości: 2 % maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy.
5. Zamawiający przewiduje zmianę treści zawartej umowy - szczegółowe warunki takiej zmiany określono w
stosownej dokumentacji przetargowej - SIWZ zamieszczonej na stronie Zamawiającego.
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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:
30/08/2018
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