
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Pokrycie spoin obwodowych rur przegrzewaczy SH3 warstwą ochronną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z
o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340378577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ernsta Petersona 22

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-862

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pronatura.bydgoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/436785

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pokrycie spoin obwodowych rur przegrzewaczy SH3 warstwą ochronną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ee22d18-87e6-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024311/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-29 12:33

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019732/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/TP/9/21

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

4.3.) Wartość zamówienia: 400000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pokrycie spoin obwodowych rur przegrzewacza SH3 warstwą
ochronną typu INCONEL 625 lub równoważną (tj. będącą stopem niklowo-chromowo-
molibdenowym z dodatkiem niobu, który współdziałając z molibdenem usztywnia podłoże stopu
przez co uzyskuje się wysoką wytrzymałość bez konieczności utwardzania poprzez obróbkę
cieplną, odporną na szeroki zakres środowisk korozyjnych, a w szczególności na korozję
wżerową i szczelinową) w celu zabezpieczenia tych spoin przed destrukcyjnym wpływem
gorących spalin. Przegrzewacze SH3 zabudowane są w kotłach rusztowych spalających odpady
komunalne o parametrach: moc cieplna 27,14 MW, produkcja pary 32,43 t/h, ciśnienie 45 bar i
temperatura 4200C. Zadanie dotyczy pokrycia 96 spoin obwodowych wężownic przegrzewacza
SH3 w każdym kotle. Do zadań Wykonawcy będzie należało również wykonanie badań
końcowych oraz uzyskanie poświadczeń wymaganych przez UDT. Na rysunku „SH3_INC”
stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ pokazany jest przegrzewacz SH3 z orientacyjnym
umiejscowieniem spoin do pokrycia natomiast na rysunku „Zespół konwekcyjny” stanowiącym
załącznik nr 1b do SWZ pokazane jest położenie tego przegrzewacza w trzecim ciągu kotła.
Zastosowanie warstwy równoważnej do warstwy INCONEL 625 jest możliwe pod warunkiem
uzyskania akceptacji (zgody) UDT na jej użycie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Podstawą unieważnienia postępowania jest przepis art. 255 pkt 1) PZP, stosownie do którego
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Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
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