
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Zakup paliwa - gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji w obiektach edukacyjnych na
obszarze m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła, świadczenia usługi dystrybucyjnej paliwa gaz.

przez Operatora OSD

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY - WESOŁA M. ST.
WARSZAWY

1.3.) Oddział zamawiającego: DBFO-Wesoła

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000671237

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wojska Polskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-075

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dbfowesola@dbfowesola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dbfowesola.pl/

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

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:
Zakup paliwa - gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji w obiektach edukacyjnych na
obszarze m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła, świadczenia usługi dystrybucyjnej paliwa gaz.
przez Operatora OSD

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9d451d9-5204-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00317845/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-16 09:16

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00183845/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) obejmująca –
sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy w 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 00292898/02

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: UM/DBFO-02/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 764635,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego
(grupy E) do instalacji znajdujących się w obiektach edukacyjnych położonych na obszarze m. st.
Warszawy w Dzielnicy Wesoła oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo
gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji
operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze miasta stołecznego Warszawy,
zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach na terenie m.st. Warszawy w Dzielnicy Wesoła
zwanymi dalej „Obiektami”. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy paliw gazowych, w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa
gazowego, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. Własność paliwa gazowego
przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09123000-7 - Gaz ziemny
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60300000-1 - Usługi przesyłu rurociągami

65210000-8 - Przesył gazu

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 jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

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: 1333734,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1333734,09 PLN

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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