
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa węgla opałowego na sezon grzewczy 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUTOCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poniatowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Lutocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-317

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 6581001

1.5.8.) Numer faksu: 236 6581002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lutocin@lutocin.i-gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lutocin.i-gmina.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2021-roku

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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 opałowego na sezon grzewczy 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39334be9-1158-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184194/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-17 12:21

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001092/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa węgla opałowego na sezon grzewczy 2021/2022

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 00175804/01

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: FIN.271.3.3.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 130731,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa własnym transportem węgla
opałowego, tj.: ekomiału luzem oraz ekogroszku pakowanego w workach 25-30 kg wraz z
rozładunkiem w miejscu składowania na okres grzewczy 2021/2022. 
2. Węgiel opałowy dostarczany będzie do Urzędu Gminy w Lutocinie oraz placówek
oświatowych z terenu gminy Lutocin tj.:
1) Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym,
2) Samorządowej Szkoły Podstawowej w Swojęcinie,
3) Zespołu Szkół w Lutocinie (przy ul. Szkolnej 14 oraz przy ul. Żeromskiego 2B). 
3. Dostarczany opał musi posiadać atest, certyfikat lub świadectwo jakości.
4. Wymagane parametry opału będącego przedmiotem zamówienia:
1) ekomiał:
a) granulacja - 3-31,5 mm
b) kaloryczność (wartość opałowa) - min. 24 MJ/kg,
c) zawartość siarki – max. 0,8%;
d) zawartość popiołu – max. 14%; 
e) wilgotność – max. 10%
2) ekogroszek 
a) granulacja - 5-25 mm
b) kaloryczność (wartość opałowa) min. – 26 MJ/kg;
c) zawartość siarki – max. 0,6%;
d) zawartość popiołu – max. 0,8%;
e) wilgotność – max. 10%
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5. Przewidywane zużycie opału na sezon grzewczy 2021/2022 wynosi:
1) Urząd Gminy Lutocin:
a) ekomiał - 65 t
b) ekogroszek - 20 t
2) Samorządowa Szkoła Podstawowa Przeradz Mały:
a) ekomiał - 55 t
3) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie
a) ekogroszek - 35 t
4) Zespół Szkół w Lutocinie
a) ekogroszek - 28 t (ul. Szkolna 14)
b) ekogroszek - 28 t (ul. Żeromskiego 2B)

Ogółem ekomiał - 120 ton
Ogółem ekogroszek – 111 ton

UWAGA!
Powyższe zapotrzebowanie jest zapotrzebowaniem szacunkowym, dlatego Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zamówienia opału w mniejszym lub większym zakresie, w zależności
od potrzeb grzewczych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

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 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 181632,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 181632,87 PLN
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