
Ogłoszenie nr 500014115-N-2017 z dnia 17-08-2017 r. 

Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych: „Dostawa wraz z transportem 
miału węglowego w ilości do 550 ton na sezon grzewczy 2017/2018 roku dla 

zakładu usług komunalnych i oświatowych w Bobolicach” 
 

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: 564903-N-2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 383094300000, ul. ul. Reymonta  3, 76020   Bobolice, 
woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 094 3187409, 3473455, e-mail zukiob@post.pl, faks 943 187 409.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.zukio.bobolice.pl  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 
dostępne:  
www.bip.zukio.bobolice.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: jednostka budżetowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Dostawa wraz z transportem miału węglowego w ilości do 550 ton na sezon grzewczy 2017/2018 roku dla zakładu usług 
komunalnych i oświatowych w Bobolicach” 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZP.341.03.2017.RN 
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 Dostawa wraz z transportem miału węglowego w ilości do 550 ton na sezon grzewczy 2017/2018 o 
następujących parametrach dla każdej części dostawy: Węgiel do celów energetycznych luzem – zgodnie z PN – 82/G – 97003 Typ 
węgla wg PN – 82/G – 97002 – 31 lub 32. Sortyment wg PN – 82/G – 97001 – MII. Wskaźniki podatności transportowej wg PN – 
82/G – 97003 o – A. Wartość opałowa w stanie roboczym min. 25.000 kJ/kg, • Zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym 

max. 12% • Zawartość popiołu w stanie roboczym max. 18% • Zawartość siarki w stanie roboczym max. 0,7% • Zawartość części 
lotnych w stanie analitycznym min. 28% • Granulacja 0 – 20 mm Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci 
kamienia, złomu oraz domieszek mułów, flotów i nadziarna. 2. Miejsce dostawy: Plac opałowy przy kotłowni, ul Fabryczna 1b w 
Bobolicach. Dostawy realizowane transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt w godz. od 800 do 1400. 3. Na podstawie 

szacunkowej wielkości zużycia Zamawiający, w sposób orientacyjny planuje następujący harmonogram dostaw miału węglowego: I 
część: do 300 ton do dnia 30 stycznia 2017 r. II część: do 250 ton do dnia 30 kwietnia 2018 r. Wyżej wymieniony harmonogram 
może ulec zmianom wynikającym z uwzględnienia poziomu zapasów magazynowych, wpływu warunków atmosferycznych oraz 
innych czynników. Ostateczną wielkość dostawy zawsze określać będzie zlecenie wystawione przez Zamawiającego w formie 
pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną. Wielkość dostawy określana będzie w zleceniu dostawy. 4. Określona przez 
Zamawiającego ilości miału węglowego jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwości zakupu mniejszej 
ilości, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Rozliczenie nastąpi na podstawie 
faktycznie dostarczonej ilości miału węglowego. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość miału węglowego. 
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 
Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt 

7 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż jest ono obarczone 

niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający wskazał błędnie w SIWZ, iż jest 

zwolniony od podatku akcyzowego za wyroby węglowe. W związku z tym zapisem Wykonawcy przy 

składaniu ofert nie uwzględnią podatku akcyzowego co zaniży cenę miału. W związku z czym Wykonawcy 

nie maja informacji o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementów. 

Powyższe zatem w pełni uzasadnia unieważnienie niniejszego postępowania wobec zaistnienia tak istotnej 

wady postępowania na podstawie przesłanki z art. 93 ust.1 pkt 7. 
 

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.  

 


