
Ostrów Mazowiecka dn. 23.06.2022 r. 

Nr sprawy ZP 14/22 

Ogłoszenie 
o przetargu nieograniczonym  

Dostawa miału węglowego wraz z transportem na plac składowy Zamawiającego 

 

Zamawiający: 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

ul. Henryka Trębickiego 3 

07-300 Ostrów Mazowiecka 
tel. 29 74 625 37 

Adres poczty elektronicznej: zecostrow@zecostrow.pl 

Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow 

I. Przepisy oraz tryb i rodzaj udzielenia zamówienia 

1. Zamówienie niniejsze jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2019 ( zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 
288, 1492, 1517, 2275, 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 464) i na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, 

zamówienie nie podlega jej przepisom. 

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na 

dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ostrowi 
Mazowieckiej”.  

3. Tryb udzielenia zamówienia – Przetarg nieograniczony. 

4. Rodzaj zamówienia – Dostawa. 
5. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow 

II. Określenie przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa miału węglowego wraz z 

transportem na plac składowy Zamawiającego. 

 Wspólny słownik zamówień CPV: 09111210 - Węgiel kamienny. 

2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego wraz z transportem na plac składowy 
Zamawiającego w ilości 1200 ton. 

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ). 

III. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ). 

2. SWZ oraz załączniki można pobrać na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 31.08.2022 r. 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

VI. Wadium  

Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000 zł.  

VII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:   

 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Kierownik Działu Technicznego mgr inż. 

Mariusz Zaniewski tel. 602 186 505  

 w sprawach procedury - Bogdan Śladewski tel. 602 733 626  

Informacji można uzyskać w dni robocze w godzinach od 8ºº do 14ºº. 

VIII. Oferty należy składać w terminie do dnia 01.07.2022 r. do godz. 10.00. 

IX. Wymagany termin związania złożoną ofertą do 08.07.2022 r. 

X. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postepowania przetargowego. 

                                                                                                                             
Prezes Zarządu 

Wojciech Tyl 

mailto:zecostrow@zecostrow.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow
https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow

