Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Znak sprawy: NZ/24/D/LE/L/2018

Limanowa, 2018-04-18

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:
Dostawa: pelletu drzewnego w ilości 1600 ton
Wspólny Słownik Zamówień:
09111400-4 - Paliwa drzewne
Nr

Nazwa przedmiotu

Opis

j.m.

Ilość

tony

1600

Dostawy pelletu drzewnego DIN plus i EN klasy A1
który musi spełniać poniższe parametry:
-zgodność z normą EN plus, klasy A1

1

Dostawy pelletu drzewnego DIN
plus i EN klasy A1 w ilości 1600
ton do kotłowni w Szpitalu
Powiatowym w Limanowej

-średnica 6+-1 mm
-długość 3,15-40 mm
-zawartość wody < 10 %
-gęstość > 600 kg/m3
-zawartość popiołu < 0,7 %
-wartość opałowa > 16,5 MJ/kg
- temp. topnienia popiołu >1200

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
a: w zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Lucyna Talar – Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych
b: w zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Cecylia Kochańczyk – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
faks: 18 3372 710, e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi
w ogłoszeniu o zamówieniu dokumentami należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym
opakowaniu/kopercie na adres:
Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Piłsudskiego 63 pok. Nr 7 II piętro
34-600 Limanowa,
do dnia 2018-04-30 do godz. 12:00
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opisane w następujący sposób:
„Dostawy pelletu w ilości 1600 ton
Znak sprawy: NZ/24/D/LE/L/2018”
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania lub ich brak w wymaganym terminie.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp:
Zatwierdzono w dniu:
2018-04-18

Załączniki:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.
2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do samej grupy kapitałowej.
3. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
4. Projekt umowy
5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

____________________
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