
Ogłoszenie nr 510122122-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla
Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

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: 552800-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Krajowy numer identyfikacyjny
27933800000000, ul. ul. Sokolska  2, 40-084  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (32)
351-17-19, 258-62-61, e-mail fszamp@gmail.com, faks (32) 351-17-14.
Adres strony internetowej (url): www.filharmonia-slaska.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/ZP/AT/2020

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 są dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymogi zawarte
w PN/C – 96024:2011 dla L albo L1 dla Filharmonii Śląskiej z transportem na koszt i ryzyko
Wykonawcy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2022 r. Przewidywana
całkowita ilość oleju - ok. 200 000 litrów. Wymagane parametry oleju są następujące: • Wartość
opałowa: > 42,6 MJ/kg; • Temperatura zapłonu: > 56 °C; • Gęstość w temp. 15°C: < 860 kg/m³; •
Lepkość w temp. 20°C: < 6,0 mm²/s; • Temperatura płynięcia: < -20°C; • Pozostałość po
koksowaniu: < 0,3% (m/m); • Zawartość siarki: < 0,1% (m/m); • Zawartość wody: < 200 mg/kg;
• Całkowita zawartość zanieczyszczeń:< 24 mg/kg; • Pozostałość po spopieleniu: < 0,01%
(m/m); • Barwa czerwona. Jednorazowa dostawa – max. 18 000 litrów. Ilość dostaw uzależniona

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/032ba2a2-0b1f-4144-85ec-5b8...

1 z 2 08.07.2020, 11:30



od warunków pogodowych. Terminy płatności za dostawy – 30 dni. Wykonawcy powinni
zapoznać się z systemem przelewu paliwa do zbiorników opartym na szybkozłączu. Wykonawca
będzie dostarczał olej opałowy sukcesywnie własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, w
terminie do 3 dni od daty pisemnego, mailowego bądź telefonicznego zamówienia przez
Zamawiającego. Dostawy będą realizowane po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu terminu z
Zamawiającym w godzinach pracy Filharmonii Śląskiej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5

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:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 5) ustawy prawo zamówień
publicznych, ponieważ w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 upzp, zostały złożone dwie
oferty dodatkowe o takiej samej cenie. W przetargu nieograniczonym nr 1/ZP/AT/2020 jedynym
kryterium była cena. Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 5 upzp wezwał wykonawców, którzy
złożyli najkorzystniejsze oferty o takich samych cenach, do złożenia ofert dodatkowych w terminie
do 07 lipca 2020 roku. W odpowiedzi otrzymał dwie oferty dodatkowe o identycznych cenach
oleju opałowego 2,42 zł za 1 l. oleju opałowego. Mając na uwadze powyższe, wobec niemożności
wyboru najkorzystniejszej oferty, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 5) upzp, zachodzi
konieczność unieważnienia niniejszego postępowania.

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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