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Ogłoszenie nr 510072753-N-2019 z dnia 12-04-2019 r.
Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze:
Dostawa opału - węgla eko-groszek dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób
Uzależnionych od Akoholu w Czarnym Borze.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 522592-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze,
Krajowy numer identyfikacyjny 29398200000000, ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8450125, 74 8450124, e-mail przetargi@zlo.czarnybor.pl,
faks 748 450 290.
Adres strony internetowej (url): www.zlo.czarnybor.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa opału - węgla eko-groszek dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób
Uzależnionych od Akoholu w Czarnym Borze.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZLO/ZP/1/2019
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 sprzedaż i dostawa opału – węgla ekogroszek o parametrach:
Wartość opałowa min. 26000 kJ/kg wilgotność przemijająca max. 6,3% wilgotność analityczna
max. 6,76% wilgotność całkowita max. 11,5% zawartość popiołu max. 7,99% zawartość siarki
całkowitej max. 0,67 średnica ziarna 5-25 mm Zamawiający w trakcie trwania umowy
przewiduje zakupienie sukcesywnie zależnie od potrzeb około 300 ton węgla ekogroszek. Z
uwagi na ograniczenia wynikające z rozmiarów składowania opału jednorazowa dostawa nie
może być większa niż 8 ton. Z uwagi na warunki zabudowy transport węgla odbywać się może
jedynie samochodem o ładowności 8 ton, brak możliwości transportu opału samochodem
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ciężarowym z naczepą (brak możliwości wjazdu oraz wyładunku). Wyładowanie węgla w dwóch
miejscach (przy budynku oficyna i pałac Zakładu). W cenę ekogroszku wliczony jest załadunek,
transport oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. w Czarnym Borze, ul.
Parkowa 8, budynek oficyna i budynek pałacowy. Wykonawca do każdej dostawy dołączy
świadectwo jakości paliw stałych dla dostarczanego ekogroszku. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do sprawdzenia zgodności wagi i parametrów dostarczonego ekogroszku z parametrami
określonymi w umowie. W przypadku niezgodności jakości koszty badania poniesie
Wykonawca.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09111000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 182928.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Węglopasz Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piątkowska 149/6
Kod pocztowy: 60-648
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 182286.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 182286.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 258300.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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