
135/2019 

OGŁOSZENIE  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia powyżej kwoty progu unijnego 

 
1. Pełna nazwa zamawiającego 

 

Nazwa: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut 

Badawczy 31-047 Kraków ul. Sarego 2,  

Zakład Doświadczalny Pawłowice 

Adres:  ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice 

Telefon: 

Strona internetowa: 

Adres e-mail: 

Adres skrytki ePUAP: 

Faks: 

REGON: 

NIP: 

65 529 91 92 wew. 214 

www.zdpawlowice.pl 

zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl 

/zdpawlowice1951/SkrytkaESP 

65 529 94 64 

000079728-00093  

675-000-21-30 

 

 
2. Ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym na: 

 

              Miał węglowy typ 32.1,  klasy 24-18- 0,8. 
      CPV: 09111210-5 i kod CN 2701 - Wspólny Słownik Zamówień 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

            Miał węglowy typ 32.1,  klasy 24-18- 0,8. 
   Wielkość zamówienia – 400 ton, loco plac kotłowni ZD Pawłowice - Robczysko 24c, 

 64-130 Rydzyna 

 rozładunek  od poniedziałku do piątku od godz. 7
00

- 14
30

 

     Dziennie możemy przyjąć do rozładunku ok. 100 ton miału.  

 

          Zamawiający jest podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych z dniem 

          01.07.2017r (Dz.U. z 2016 poz. 2005 - ustawa z dnia 21 października 2016r. o zmianie   

          Ustawy o podatku akcyzowym) 

 

             Przedmiot zamówienia winien spełniać n/w parametry jakościowe: 

 klasa miału: 24-18- 0,8 

 granulacja o zawartości procentowej następujących frakcji: 

frakcja: 0-3     mm – 30% 

frakcja: 3-10   mm – 50% 

frakcja: 10-20 mm – 20% 

 typ węgla: 32.1 

 wilgotność całkowita do 13% 

 zawartośc siarki    do   0,8% 

 zawartość popiołu do   18 % 

 

Za dostawę zachowującą deklarowane parametry przyjmuje się dostawę miału , w której 

wartość opałowa odbiega  od (-) 500 KJ do (+) 2000 KJ. Dopuszczalne odchylenie 



zawartości popiołu wyniesie (+) 1% lub poniżej 18%, a zawartość siarki  (+) 0,1%  

lub poniżej 0,8%. 

 Za dostawę rozumie się  dostawę dostarczoną każdym zestawem samochodowym  

     t.j. około 25 ton.     
      

Każda dostawa transportem Wykonawcy powinna posiadać dokument WZ  

    (magazyn wyda) z taką nazwą towaru jaka będzie na fakturze. Nie spełnienie tego    

    warunku, spowoduje, że miał nie będzie przyjęty przez ZD Pawłowice . 

     Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta  

    na potrzeby własne.  

 

      

4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 20-09-2019 

 

5. Termin płatności –  30 dni od daty dostawy towaru i otrzymania faktury  

                                            przez Zamawiającego   

 

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych  

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  

8. Wadium: jest wymagane  - 4 000,00 PLN 

9. Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych 

10. Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty 

11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 

 
Zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 

www.zdpawlowice.pl 

Dostępna również w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6 
 

      12.  Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: 

 

      Roman Kozyra  

      Ariel Wojciechowski (w sprawie składania ofert drogą elektroniczną) 

 
      13. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

 

        O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) prowadzą działalność handlową oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wy-
konania w/w zamówienia; 

2) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, zapewniający 

prawidłową realizację zamówienia; 

     3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). 

      Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły:     

spełnia - nie spełnia  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     14.  Miejsce i termin składania ofert: 

  Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć za pośrednictwem 

  Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

  również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty  

  przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz na stronie 

  www.zdpawlowice.pl w zakładce przetargi dla danego ogłoszenia przetargu. 

 

Strona internetowa: 

 

 

 

Adres e-mail: 

Adres skrytki ePUAP: 

www.zdpawlowice.pl 

 
https://miniportal.uzp.gov.pl 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

https://obywatel.gov.pl/ 
 

zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl 

/zdpawlowice1951/SkrytkaESP 

 

            Termin – 12-08-2019 r. do godz. 10
00 

 

     15.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 

            12-08-2019 r. godz. 12
15

 

            Siedziba zamawiającego - pałac, oficyna lewa, pokój nr 3, parter 

 

     16.   Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %) 

             Cena - 100 % 

 

     17.   Termin związania ofertą: 

             60 dni  

 

     18.  Numer sprawy - nadany przez zamawiającego  

           135/2019      


