Ogłoszenie nr 500009804-N-2017 z dnia 08-08-2017 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.: Zakup elektrod
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
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: 553529-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
19056363200000, ul. ul. Opata Hackiego 14, 81213 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 627
38 18, e-mail zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl, faks 58 663 16 66.
Adres strony internetowej (url): https://opecgdy.com.pl/
Adres profilu nabywcy: https://opecgdy.com.pl/przetargi-2/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup elektrod
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZP/475/2017
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:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w siwz w pkt.3.2.1. Zamawiający nie dopuszcza
produktów równoważnych w pozycjach przedmiotu zamówienia zawartego w tabeli w pkt. 3.2. siwz w
pozycjach, w których wskazany został producent. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w tabeli
w pkt. 3.2. siwz nie został wskazany producent dopuszcza się asortyment spełniający następujące
wymagania: - producent: ESAB, AIR LIQUIDE, METALWELD, LINCOLN ELECTRIC oraz JURGEN
ARMACK, - miedziowany lity drut elektrodowy do spawania stali niskowęglowych (rur ciepłowniczych)
metodą MIG/MAG w warunkach polowych, - pręty do lutospawania do stali niskowęglowych we
wszystkich pozycjach w warunkach polowych, a także do szczepiania i lutospawania przy montażu rur
ciepłowniczych ocynkowanych. Zamawiający dopuszcza niewielkie odchylenia od wag określonych w
tabeli w pkt. 3.2. siwz, wynikające ze standardów i norm przyjętych przez różnych producentów, pod
warunkiem, że różnice te nie prowadzą do zmian właściwości i możliwości wykorzystania asortymentu w
stosunku do opisu zawartego w poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia oraz nie powodują
zaburzenia możliwości porównawczych otrzymanych ofert. Realizacja zamówień: sukcesywnie, na
podstawie cząstkowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail
Wykonawcy, określających: numer i datę dokumentu, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia,
jednostkę miary, ilość, cenę oraz sposób i termin zapłaty. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul.
Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda,
Kosakowo i Wejherowo wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu. Realizacja dostaw: do 5 dni
roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 siwz; dostawy winny być

realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00. Termin wykonania
zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: 12
miesięcy liczonych od dnia dostawy. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. siwz są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych
pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy. Ilości określone w tabeli w
pkt. 3.2. siwz nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie
całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej
ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w
załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej
Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 31711140-6
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
NAZWA: Zakup elektrod
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 36571.20
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Usługowa PETIT Beata Petkowska
Email wykonawcy: fhu-petit@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 5
Kod pocztowy: 81-036
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45407,10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45407,10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45407,10
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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.

