
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy

Dostawy koncentratu Pb o zawartości Bi

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000027542

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Złotoryjska 89

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@imn.legnica.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.legnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Jednostka badawczo-rozwojowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Dostawy koncentratu Pb o zawartości Bi

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99bf27d2-0372-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255960/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-07-14 14:53

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: TZDH/10/2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Dostawy

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiału ołowionośnego o maksymalnej zawartości bizmutu na poziomie 0,6 % i
następujących zawartościach analitycznych:
Pb – min. 30 %
Sb – max 0,5 %
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Bi – max 0,6%
S – max 10%
As – max 0,5%
Cu – max 3,0%
Wilgotność – max 18%
b. W zakresie dostaw w ramach zamówienia dopuszcza się postaci w/w koncentratu Pb głównie w formach:
• zbrylonej do granulacji maksymalnie 50 mm;
• pylistej;
• luźno związanych spieków,
• szlamów z hydrometalurgii po odwodnieniu na prasach filtracyjnych.
c. Wymagania ilościowe: 300 Mg w ciągu czasu trwania Umowy, w partiach po około 25 ton, co najmniej 100 Mg
średniomiesięcznie.

3.10.) Główny kod CPV: 14712000-5 - Ołów

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2) ustawy p.z.p.
W uprzednio prowadzonym postępowaniu przetargowym nie została złożona żadna oferta.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ECO
Minerals Trade Sp. z o.o.

5.1.3.) Miejscowość: Warszawa

5.1.6.) Kraj: Polska
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