Ogłoszenie nr 510022677-N-2019 z dnia 05-02-2019 r.
Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica: Dostawy proszku cynku
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:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

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): https://imn-legnica.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: JB

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy proszku cynku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TC/07/2018
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:
Wymagania ilościowe i jakościowe: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w okresie 12 miesięcy 15 Mg
(15 000 kg) proszku cynku o następujących wymaganiach technicznych i jakościowych: a. skład chemiczny:
• Znmetaliczny - minimum 98,5% • Pb - maksimum 0,001% • Cd - maksimum 0,01% b. średni rozmiar
ziaren 3,0-4,5 µm, c. pozostałość ziaren na sicie 32 µm – maksimum 0,01%, d. pakowanie: w worki
hermetyczne po 25 kg (oznakowane przez Producenta zgonie z obowiązującymi przepisami). Maksymalna
wielkość pojedynczej dostawy: około 1 Mg. Przewidywana ilość dostaw w skali miesiąca: 1 -2 transporty.
Miejsce i sposób dostaw: Dostawy mają być realizowane regularnie w trakcie obowiązywania Umowy przez
okres kolejnych 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania ilości objętej przedmiotem
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w
przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę dostaw w okresie obwiązywania umowy. Ewentualne
przedłużenie umowy zależy od decyzji Zamawiającego. Pierwsza dostawa zrealizowana zostanie nie
wcześniej niż po upływie 7 dni od daty podpisania umowy. Dostawa obejmuje załadunek, transport i
dostawę proszku do miejsca dostawy: IMN O/ Legnica - Zakład Doświadczalny Chemii ul. Złotoryjska 194,
59-220 Legnica (teren Huty Miedzi Legnica). Realizacja dostaw następować będzie na koszt Wykonawcy
przy użyciu jego własnych środków transportu lub będących w jego dyspozycji. Koszt załadunku, przewozu
i ubezpieczenia za czas przewozu proszku cynku ponosi Wykonawca. Rozładunek proszku cynku należy do
Zamawiającego. Dokładne terminy dostarczenia poszczególnych partii produktu będą uzgadniane i
potwierdzane między Zamawiającym a Wykonawcą w telefonicznie i potwierdzane pisemnie (faksem bądź
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e-mailem) w formie pisemnego zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
każdorazową dostawę w ciągu maksymalnie 5 dni od daty otrzymania telefonicznego zgłoszenia o
zapotrzebowaniu. Czas realizacji liczony jest od daty telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania do dnia
dostarczenia do Zakładu Doświadczalnego Chemii w Legnicy. Dopuszcza się również realizację dostaw na
podstawie wcześniej opracowanego i obustronnie zatwierdzonego harmonogramu. Ewentualne zmiany w
terminach zaplanowanych dostaw Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nie później niż na 2 dni robocze
przed planowaną dostawą. W przypadku dostawy proszku cynku posiadającego status produktu 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 przewidziane
jest zastosowanie oferowanego proszku cynkowego jako surowca w produkcji soli cynkowych, bądź
zobowiązuje się ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy takie zastosowanie uwzględnić. Wykonawca
najpóźniej z pierwszą dostawą dostarczy kartę charakterystyki wraz z wymaganymi załącznikami,
sporządzoną zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, bądź w przypadku gdy karta charakterystyki nie jest
wymagana, wszelkie informacje, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia REACH. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić transport proszku cynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
przewozu substancji niebezpiecznych. Do każdej partii dostarczanego materiału Wykonawca dostarczy atest
określający charakterystykę chemiczną materiału, w tym w szczególności skład procentowy pierwiastków, o
których mowa w niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości dostaw: Zamawiający ma prawo pobierać próbki i
dokonywać analizy chemicznej z każdej partii dostawy we własnym laboratorium na zawartości
pierwiastków ujętych w specyfikacji. Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czynności poboru próbek.
Pobór prób odbywać się będzie zgodnie z Instrukcją IMN o/Legnica :„Instrukcja poboru próbek surowców i
produktów” nr TC/IS-26/03-SS z dnia 06.06.2012 r. 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
certyfikowanym laboratorium uzgodnionym przez obie strony, na koszt Wykonawcy. Jeśli wynik analizy
chemicznej w certyfikowanym laboratorium pokryje się z wynikiem Zamawiającego, Wykonawca wymieni
przedmiot zamówienia na wolny od wad. Zamawiający pokryje koszty analizy chemicznej certyfikowanego
laboratorium, gdy wynik potwierdzi jakość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest
zgłaszać Wykonawcy reklamacje ilościowe i jakościowe niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni
od daty odbioru proszku cynku - pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania i utraty przez
Zamawiającego wszelkich roszczeń z tego tytułu. Każda reklamacja winna być potwierdzona protokołem
reklamacyjnym. Rozpatrzenie reklamacji ilościowej i jakościowej nastąpi w terminie 7 dni od daty
przedstawienia protokołu reklamacyjnego. W przypadku dostarczenia proszku cynku niezgodnego z
zamówieniem, Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni wymienić wadliwy proszek cynku na wolny od
wad w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca do każdej dostawy ma obowiązek dołączyć Świadectwo
Kontroli Jakości Towaru wydane przez laboratorium badań chemicznych, potwierdzające spełnienie przez
dostarczony towar wymagań jakościowych określonych przez Zamawiającego dla proszku cynku.
Świadectwo Kontroli Jakości nie może być wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą i powinno
zawierać informację o rzeczywistych stężeniach pierwiastków w proszku cynku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 14713000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 214500

05.02.2019, 11:42

Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: Stanchem Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Chemiczne
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 105
Kod pocztowy: 21-025
Miejscowość: Niemce
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 214500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 214500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 214500
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
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. art. 67ust. 1 pkt 4) 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.
W przeprowadzonym uprzednio postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawy proszku cynku sygn. TC/05/2018, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
19.10.2018 pod numerem 638867-N-2018 - nie wpłynęły żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia
nie zostały w istotny sposób zmienione.
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