
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa węgla dla WCP „Kubalonka” w Istebnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII "KUBALONKA" W ISTEBNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297260

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 500

1.5.2.) Miejscowość: Istebna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338575606

1.5.8.) Numer faksu: 338575630

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: istebnakubalonka@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpkubalonka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wcpkubalonka-
bip.slaskie.pl/zamowienia_publiczne/zamowienia_wszczete_od_dnia_01_01_2021/zamowienia-
objete-stosowaniem-ustawy-pzp

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

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:
Dostawa węgla dla WCP „Kubalonka” w Istebnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57dade85-0f04-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00255496/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-03 13:44

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005850/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa węgla dla WCP "Kubalonka" w Istebnej

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 00172553/01

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: ZP 2/21

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup wraz z dostawą węgla Eko-groszek do
zasilania kotłów retortowych loco kotłownia główna w Wojewódzkim Centrum Pediatrii
„Kubalonka” w Istebnej, transportem na koszt i ryzyko dostawcy zapewniającym należyte
zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Koszt transportu, załadunku oraz rozładunku
pokrywa Wykonawca. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy węgla według zamówień
składanych przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę. Dostawa zamówionej partii towaru
do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie musi być
dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, winien
posiadać odpowiednie normy i atesty. Do każdej dostarczonej partii zamówienia Wykonawca
dołączy kwit wagowy potwierdzający dostarczoną ilość oraz certyfikat jakości dostarczonego
węgla/miału wskazujący jego parametry.

Przedmiot zamówienia tj. węgiel eko-groszek winien posiadać parametry nie gorsze niż:
- węgiel kamienny energetyczny typ 31.2
- wartość opałowa (Q ri) nie mniej niż 25 000 kJ/kg
- granulacja (uziarnienie): 5 - 25 mm
- zawartość popiołu (części niepalnych) 4% ÷ 15%
- zawartość siarki poniżej 0,6%
- wilgotność poniżej 15%
Szacunkowe zapotrzebowanie ilościowe w okres trwania umowy: 1000 ton.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09110000-3 - Paliwa stałe
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09111210-5 - Węgiel kamienny

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 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Wybrany w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
odstąpił od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Dostawę węgla dla WCP
„Kubalonka” w Istebnej”.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 783510,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 799500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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