
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

„ Dostawa węgla kamiennego ekogroszek w ilości 45 TON luzem
dla Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego 

w Łyszkowicach 64, 32-104 Koniusza”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łyszkowice 64

1.5.2.) Miejscowość: Koniusza

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-104

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 123869004

1.5.8.) Numer faksu: 123869525

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lyszsoc@interia.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

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 kamiennego ekogroszek w ilości 45 TON luzem
dla Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego 
w Łyszkowicach 64, 32-104 Koniusza”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e5cbbcc-21e2-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00327504/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-31 13:31

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

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00327504/01 z dnia 2022-08-31

2022-08-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00313682/01

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: AG.271.12.2022

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego luzem – ekgroszek bez akcyzy w ilości 45 ton.
Jednorazowa dostawa nie może być niższa niż 5 ton i nie może przekraczać 15 ton węgla ze względu na pochyłość placu
węglowego DPS-u.
Wszelkie koszty Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w cenę oferowanego węgla.
Nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy na podstawie ustawy o
podatku akcyzowym.
Ekogroszek powinien posiadać właściwości fizykochemiczne pozwalające na spalanie w kotłach retortowych.
Wymagania jakościowe węgla: 
• Wartość opałowa min. 26.000 kJ/kg 
• zawartość popiołu max 6%
• zawartość siarki max 0,6% 
• granulacja węgla 5-25 mm
• zawartość wilgoci max 10 %
• typ: 31-32
Przy każdej dostawie należy przedstawić atest, certyfikat lub świadectwo potwierdzające jakość dostarczanego towaru.
Termin płatności 14 dni od otrzymania faktury .

4.5.3.) Główny 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 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 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: 231916,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 231916,50 PLN
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