Ogłoszenie nr 14301 - 2017 z dnia 2017-01-25 r.
Grodzisk: "Zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w
Grodzisku w ilości 400 ton"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 355009-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół, krajowy numer identyfikacyjny
5213051200000, ul. ul. 1 Maja 34, 17 - 315 Grodzisk, państwo Polska, woj.
podlaskie, tel. 085 656 80 84, faks 085 656 80 84, e-mail zegrodzisk@op.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zegrodzisk.republika.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania
zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie
zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I
jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z
zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości
400 ton"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa w sezonie grzewczym
2016/2017 oraz 2017/2018 miału węglowego w ilości 400 ton do Zespołu Szkół w
Grodzisku wraz z transportem i rozładunkiem o następujących parametrach techniczno
- użytkowych: wartość opałowa (Qri) powyżej 25MJ/kg /Wartość opałowa stanowi
jedno z trzech kryteriów oceny ofert/, zawartość popiołu (części niepalnych)(Ar) poniżej 10%, zawartość siarki(Srt) - poniżej 1%, wilgotność - poniżej 15%. Dostawy
miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem realizowane będą w dostawach
częściowych, samochodami samowyładowczymi posiadającymi zabezpieczenie
przewożonego węgla przed wpływem warunków atmosferycznych, w sposób
zapobiegający utracie walorów użytkowych do Zamawiającego na plac opałowy
znajdujący się na terenie Zespołu Szkół w Grodzisku, ul. 1 Maja 34, 17 – 315
Grodzisk, woj. podlaskie. Podana ilość tj. 400 ton przedmiotu zamówienia jest ilością
szacunkową w ciągu trwania umowy. Ostateczna ilość dostarczanego miału węglowego
może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, będzie ona wynikała z faktycznych potrzeb
Zamawiającego, przy czym będzie to wielkość nie mniejsza niż 70 % oraz nie większa
niż 120% wielkości całego zamówienia. W związku ze zmniejszeniem lub
zwiększeniem danej ilości Zamawiający nie poniesie żadnych skutków prawnych.
Zamawiający będzie przekazywać wykonawcy zamówienie określające wielkość
kolejnej dostawy minimum 3 dni przed planowanym terminem dostawy telefonicznie,
faksem lub mailem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w
terminie wskazanym w złożonej ofercie. Termin realizacji dostawy liczony będzie od
dnia złożenia zamówienia telefonicznie, faksem lub mailem w ilościach wskazanych
przez Zamawiającego. Dostawy węgla będą realizowane od poniedziałku do piątku w
dni robocze tygodnia, od godziny 8:00 do godziny 15:00 W dniu dostawy Wykonawca
zobowiązany będzie dla każdej dostawy dołączyć dokument jakości miału węglowego
np. certyfikat lub świadectwo, wystawiony przez uprawniony podmiot, lub jego kopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w którym będą zawarte
informacje dotyczące m.in.: sortymentu, wartości opałowej, zawartości popiołu,
zawartości siarki oraz wilgotności. Odbiór zamawianego miału węglowego
przeprowadzany będzie każdorazowo w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz
przedstawiciela Wykonawcy i polegać będzie na komisyjnym przeważeniu pojazdu
(waga brutto i tara) na legalizowanych wagach. Koszt dojazdu do miejsca ważenia
pokrywa Wykonawca, koszt ważenia pokrywa Zamawiający. Orientacyjna wielkość
jednej dostawy to 25 ton. Za prawidłowo zrealizowaną zostanie uznana dostawa,
której różnica pomiędzy ilością miału węglowego zamówionego, a dostarczoną
wyniesie nie więcej niż +/- 1% ilości miału węglowego zamówionego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 09111210-5
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT120000
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami
Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Transport, Usługi Handel Tadeusz Decka, tuhdecka@op.pl, Os. XXX-leca PRL 1, 83132, Morzeszczyn, kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 120000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 120000
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 150000
Waluta: PNL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: Podano kwoty netto
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

