
GKZP.271.2.9.2016 Biała, dnia 19.01.2017 r.

Ogłoszenie nr 10713 - 2017 z dnia 2017-01-19 r. 
Biała: Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie 
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 365914-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 370381-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –
mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała, krajowy numer identyfikacyjny 53141334300000, ul. ul. Rynek  10, 
48210   Biała, państwo Polska, woj. opolskie, tel. 77 4388542, 4388540, faks 774 387 679, e-mail 
zp@biala.gmina.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.biala.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego 
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało 
udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli
zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających 
zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKZP.271.2.9.2016
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: 
Przedmiot zamówienia to sukcesywna dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy 
Biała.Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 5 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, 
kilka, lub wszystkie części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z poniższych 
części.Część 1- Pellet 125 ton, część 2- Ekogroszek 36 ton, część 3 - węgiel kamienny orzech 161 ton, część 
4 - drewno 8 wiązek- 4m3, część 5 - zrzyny tartaczne 35 m3. Ostateczna ilość produktów dostarczonych w 
ramach przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu i będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Koszt tony opału powinien zawierać również koszty 
załadunku, transportu oraz rozładunku. Zakup opału dokonywany jest na potrzeby następujących jednostek: 
Urząd Miejski w Białej, Gminne Centrum Kultury w Białej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Łączniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdz. III SIWZ. 
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II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:Tak 
II.5) Główny Kod CPV: 09111000-0
Dodatkowe kody CPV: 03413000-8, 09111400-4, 09111210-5

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Pellet

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT70000.00
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert4
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
NET NOWE Eko Technologie Grzegorz Pilarczyk,  biuro@net-poland.eu,  Nieradowice 58,  48-385,  
Otmuchów,  kraj/woj. opolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ 
O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 86100.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86100.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93787,50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: 
Ekogroszek

Postępowanie/część zostało unieważnione tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe 
Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia ( część 2,3,4,5) 
kwotę 101 308,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia 
objętego przedmiotową procedurą do kwoty oferty najkorzystniejszej odnoszącej się do 
poszczególnych części zamówienia. Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi
przesłanka unieważnienia postępowania. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 93
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, 
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
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zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: 
Węgiel 
kamienny 
orzech

Postępowanie/część zostało unieważnione tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe 
Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia ( część 2,3,4,5) 
kwotę 101 308,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia 
objętego przedmiotową procedurą do kwoty oferty najkorzystniejszej odnoszącej się do 
poszczególnych części zamówienia. Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi 
przesłanka unieważnienia postępowania. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 93 
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, 
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: 
Drewno

Postępowanie/część zostało unieważnione tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe 
Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia ( część 2,3,4,5) 
kwotę 101 308,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia 
objętego przedmiotową procedurą do kwoty oferty najkorzystniejszej odnoszącej się do 
poszczególnych części zamówienia. Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi 
przesłanka unieważnienia postępowania. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 93 
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, 
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: 
Zrzyny 
tartaczne

Postępowanie/część zostało unieważnione tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który 
zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia ( część 2,3,4,5) kwotę 101 308,00 zł. Zamawiający nie może 
zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do kwoty oferty najkorzystniejszej 
odnoszącej się do poszczególnych części zamówienia. Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi 
przesłanka unieważnienia postępowania. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub 
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

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) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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