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Ogłoszenie nr 510552913-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy: Zakup energii cieplnej obejmujący
dystrybucję i zakup energii cieplnej dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

na lata 2021 - 2022
 

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:
nie

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny
10436362000000, ul. Rogalińska  2, 01-206  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
22 5356121, 22 5356128, e-mail agroszak@dbfo-wola.waw.pl, faks 225 356 124. 
Adres strony internetowej (url): https://www.dbfo-wola.waw.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla placówek
oświatowych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na lata 2021 - 2022

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: 

Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla placówek
oświatowych w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na lata 2021-2022 dla 7 placówek w okresie od
1.01.2021 do 31.12.2022 oraz dla 2 placówek w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
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Negocjacje bez ogłoszenia
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 553835.34 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
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:  2

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: Veolia Energia Warszawa S.A. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 2 
Kod pocztowy: 02-591 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 681217.47 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 681217.47 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 681217.47 
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



23.12.2020

3/3

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  NBO  na podstawie art. 92ust1pkt1  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. 
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii cieplnej
obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy na lata 2021-2022 nastąpiło na podstawie art. 62 ust 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019.1843 ze zm.). W
dwukrotnie prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
wszyscy wykonawcy złożyli oferty z identyczną ceną i pozostałymi parametrami we
wszystkich przewidzianych kryteriach uzyskując tym samym taką samą ilość punktów, co
uniemożliwiło wybór najkorzystniejszej oferty. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w
istotny sposób zmienione, a ze względu na specyfikę zamówienia oraz na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której
wcześniej nie można było przewidzieć, nie można było zachować terminów określonych dla
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.


