MZO/21/2014

Pruszków 26.08.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O
WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o.,
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie,
tel. 022 7582063, 7582067. 7586608, fax 022 7582063, 7582067, 7586608, e-mail:
dyrektor@mzo.pl, www.mzo.pl.
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mieszanki soli drogowej i chlorku
wapnia dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie, spółka z o.o.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa mieszanki soli drogowej z chlorkiem wapnia w proporcji 3:1 w ilości 600 Mg
CPV: 34.92.71.00-2 sól drogowa
Dostarczona sól w mieszance musi spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02 z zawartością:
- chlorku sodowego (NaCl) - min. 90%
- antyzbrylacza w ilości 40 mg/kg
- ziarnistość o frakcji 1-6 mm:
- ziarna poniżej 1 mm 20% max
- ziarna powyżej 6 mm 10% max
- pozostałe wymagania wg PN-86/C-84081/02
Sól musi spełniać niżej wymienione parametry techniczne:
- postać produkt krystaliczny, sypki
- barwa biała, biało-szara
- woda – do 3% max (wg PN-86/C-84081/02)
- substancje nierozpuszczalne w wodzie – do 8% max (wg PN-86/C-84081/02)
- siarczany – do 2% max (wg PN-86/C-84081/02)
- pozostałe parametry wg PN-86/C-84081/02
Dostarczony chlorek wapnia w mieszance musi spełniać wymagania:
1.
Zawartość CaCl2 – min 94,0%
2.
Zawartość cząstek nierozpuszczalnych w wodzie – max – 0,5%
3.
Zawartość chlorku jako NACl – max. 2,50 %
Postać – białe płatki
Dostarczona mieszanka musi być opakowana w 1000 kg workach typu „big-bag” oraz dodatkowo
zabezpieczona folią. Opakowanie musi być wodoszczelne.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w sekretariacie Miejskiego
Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie, spółka z o.o., tymczasowa siedziba ul. Stefana Bryły 8, II piętro,
lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ - 40 zł. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej
www.mzo.pl.
W sprawie procedury przetargowej oraz w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu
zamówienia należy kontaktować się z Józefem Moczuło, tel./fax.: 758 20 63, 758 20 67 w godzinach
pracy MZO, lub kom. 695 101 936
Godziny pracy Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie, Spółka z o.o. - poniedziałek – pt. od
7.00 - 15.00,
2. Miejsce dostawy: baza MZO - 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6.
3. Nie dopuszcza się złożenie ofert częściowych
4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
5. Termin wykonania zamówienia: Dostawa musi być realizowana sukcesywnie po 100 Mg w
jednym zamówieniu w ciągu max. 7 dni po zgłoszeniu pocztą elektroniczną lub faxem. Całość
dostawy powinna być wykonana do 28 lutego 2015 roku.
6. Kryteria oceny ofert: cena – 100%
7. Termin składania ofert: 09.09.2013 godzina 10:00.
8. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.09.2014, godzina 10:15, siedziba MZO, 05-800
Pruszków, ul. Stefana Bryły 6,pok. 103.
10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

WYNIK:
Przetarg unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dn. 29 stycznia
2004r. z późniejszymi zmianami „prawo zamówień publicznych”

