Katowice, dnia 27.06.2018r.
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach
ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice
telefon: (32) 603 57 00, telefaks: (32) 603 57 27
e-mail: sekretariat@zec.katowice.pl
http://www.zec.katowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 80/TI/ZO/W3/2018 - aktualizacja
terminu składania ofert pn.
„Wymiana odżużlaczy pod kotłem WR 25 nr 1 na Wydziale 3 "Mysłowice" ZEC S.A.”
Zapraszamy do złożenia oferty na wymianę odżużlaczy pod kotłem WR 25 nr 1 na Wydziale 3
"Mysłowice" ZEC S.A."
ZAKRES PRAC
1. Demontaż istniejących odżużlaczy zgrzebłowych szt. 2 pod kotłem wodnym nr 1 w budynku starej
kotłowni na poziomie odżużlania.
2. Demontaż lejów koksikowych przesypowych szt. 8 wraz z klapami odcinającymi, zabudowanych
nad odżużlaczami kotła jw.
3. Demontaż lejów głównych żużlowych szt. 2 wraz z klapami odcinającymi zabudowanych ,nad
odżużlaczami kotła jw.
4. Naprawy w niezbędnym zakresie kołnierzy mocujących zdemontowane leje do betonowego
stropu nad odżużlaczami kotła jw. oraz naprawa ich zakotwienia w stropie.
5. Zabudowa nowych lejów koksikowych szt. 8 wraz z klapami odcinającymi. Leje długości około 1.5
mb. o przekroju kwadratowym 0,25 m x 0,25 m . Leje od strony zewnętrznej muszą posiadać
szczelne otwory rewizyjne ( 1 szt. o przekroju prostokątnym ) z możliwością zamknięcia służące
do okresowego udrożnienia w przypadku zatkania odpadem z procesu spalania lub elementami
uszkodzonego łańcucha rusztowego (rusztowiny , zamki itp.).
6. Zabudowa nowych głównych lejów żużlowych szt. 2 wraz z klapami odcinającymi. Leje długości
około 1.5 mb. o przekroju kwadratowym około 0,45 m x 0,45 m . Leje od strony zewnętrznej
muszą posiadać szczelne otwory rewizyjne ( 1 szt. o przekroju prostokątnym ) z możliwością
zamknięcia służące do okresowego udrożnienia w przypadku zatkania odpadem z procesu
spalania lub elementami uszkodzonego łańcucha rusztowego ( rusztowiny , zamki itp.).
7. Dostawa i zabudowa nowych odżużlaczy zgrzebłowych szt. 2 o długości około 15 mb. każdy w
miejsce zdemontowanych. Odżużlacze muszą spełniać następujące wymogi :
 koryta odżużlaczy muszą być wykonane jako zamknięte z nawrotem łańcucha zgrzebłowego
pod korytem,
 urządzenia napędowe łańcucha muszą być wyposażone ( w części tylnej koryta przy bębnie
nawrotnym ) w pionowe napinacze łańcucha,
 w każdym korycie musi być zabudowane urządzenie pływakowe połączone z instalacją wodną
służące do utrzymywania właściwego poziomu wody w odżużlaczu,
 napędy odżużlaczy muszą być wyposażone w czujniki ruchu , które w przyszłości będą
włączone do układu wizualizacji pracy urządzeń kotłowych,
 główne leje zrzutowe żużla do odżużlacza zgrzebłowego wykonać w taki sposób aby w
przypadku awarii odżużlacza był możliwy zrzut żużla poza odżużlacz z jego lewej i prawej
strony na posadzkę poziomu odżużlania
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących napędów odżużlaczy (silnik + przekładnia),
8. Zabezpieczenie i odbiór wszelkich odpadów za wyjątkiem złomu metalowego który będzie
zabezpieczony przez ZEC S.A., a mianowicie:
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 wszystkie odpady zostaną zagospodarowane na zasadach określonych w „Ustawie o
odpadach” – Dz. U. 2013 , poz.21 z 2013 r. z późniejszymi zmianami oraz w „Wydziałowej
Instrukcji odpadowej”,
 karty przekazania odpadów muszą być potwierdzone za zgodność i przekazane Starszemu
Mistrzowi Wydziału a kopie kart dołączone do protokołu odbioru końcowego.
ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Nazwę i adres oferenta.
2. Osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail.
3. Datę przygotowania oferty.
4. Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia
5. Okres gwarancji (min. 24 m-ce).
6. Termin realizacji zamówienia.
7. Termin płatności.
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej na Wydziale 3 potwierdzona przez osobę
upoważnioną z Wydziału (Załącznik nr 1)
3. Akceptacja Załącznika nr 2 – Projekt Umowy
4. Akceptacja Załącznika nr 3 do „Zapytania ofertowego” – „Obowiązki i wymagania technicznoorganizacyjne stron: Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający”
WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI
Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do ZEC S.A.
DODATKOWE INFORMACJE
ZEC S.A. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jak też uznania bez podania przyczyny,
że postępowanie nie dało rezultatu.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę w formie zeskanowanych dokumentów (.pdf) należy przesłać na adres e-mail:
fz@zec.katowice.pl do dnia 10.07.2018r. do godz. 10.00 z opisem w temacie „Oferta –
80/TI/ZO/W3/2018
DANE KONTAKTOWE



Osoba do kontaktu w sprawach technicznych oraz wizji lokalnej
Arkadiusz Pytel; Wydział 3 „Mysłowice” ZEC S.A.
41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 3, tel. 607 464 176
e-mail: arkadiusz.pytel@zec.katowice.pl
Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania



Karolina Majewska, Dział Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 24, 722 033 708
e-mail: karolina.majewska@zec.katowice.pl



Anna Jochemczyk; Dział Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 10,
e-mail: anna.jochemczyk@zec.katowice.pl
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ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
2. Projekt Umowy
3. „Obowiązki i wymagania techniczno-organizacyjne stron: Zamawiający-Wykonawca
i Wykonawca-Zamawiający”;
Karolina Majewska
_________________________________
Dział Zakupów ZEC S.A.
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