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Ogłoszenie nr 510199913-N-2020 z dnia 13-10-2020 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Sukcesywne dostawy gazów
technicznych oraz dzierżawa butli gazowych

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: 570732-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12, 40-007  Katowice,
woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, e-mail dzp@us.edu.pl , faks -. 
Adres strony internetowej (url): http://us.edu.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Sukcesywne dostawy gazów technicznych oraz dzierżawa butli gazowych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DZP.381.071.2020.DW

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: 

1) Przedmiotem zamówienia były sukcesywne dostawy gazów technicznych oraz dzierżawa butli gazowych realizowane wg bieżących potrzeb
Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 5.10.2020r. lub do wyczerpania kwoty
stanowiącej wartość umowy , w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.. Gazy techniczne i oferowane do dzierżawy butle
powinny spełniać wymagania określone przez właściwe przepisy prawa oraz posiadać stosowne dokumenty dotyczące parametrów gazów
(karta charakterystyki, świadectwo jakości lub certyfikaty czystości gazów). 2) Warunki realizacji zamówienia: a) Zamawiający będzie
dokonywał zakupu lub napełniania gazu w butlach własnych, sukcesywnie partiami według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie
zamówień składanych telefonicznie lub drogą mailową; b) jeżeli Zamawiający nie będzie dysponował własną butlą przeznaczoną na gaz,
dokona zakupu gazu w butli dzierżawionej od Wykonawcy; c) zakup i odbiór gazów odbywał się będzie poprzez napełnianie butli własnych
Zamawiającego (o poj. od 1 l. do 50 l.) lub w butlach Wykonawcy (o poj. od 1 l. do 50 l.), które zostaną wydzierżawione Zamawiającemu; d)
gazy techniczne będą odbierane przez Zamawiającego transportem własnym. Ze względu na specyfikę niniejszego zamówienia Zamawiający
wymaga, aby punkt odbioru gazów był zlokalizowany w odległości nie większej niż 50 km (liczonej w linii prostej) od siedziby Zamawiającego
tj.: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice. Wykonawca w celu ustalenia faktycznej odległości punktu odbioru gazów od siedziby Zamawiającego,
winien posłużyć się pomiarem odległości dostępnym na stronie internetowej http://www.google.com/maps za pośrednictwem funkcji: „zmierz
odległość” z wykorzystaniem menu kontekstowego myszy komputerowej. e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2
do SIWZ. Podane ilości gazu (Prognozowane ilości gazów i dzierżawy butli) mają charakter jedynie orientacyjny w celu wyceny oferty przez
Wykonawcę i nie są ilościami wiążącymi ze strony Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niewykorzystania
wskazanych ilości w danej pozycji lub zamówienia przez Zamawiającego większej ilości gazów niż wskazano w danej pozycji w tabeli.
Rozliczenia będą następowały w oparciu o ceny jednostkowe podane w formularzu oferty oraz o faktyczną ilość zrealizowanych zamówień. 3)
Opis przedmiotu zamówienia. a) w przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich
sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub
równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie
przedmiotu zamówienia; b) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować
równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w
stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o
takich samych lub lepszych parametrach; c) w sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; d) w przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje
dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych artykułów winny mieścić się we
wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5) Zamawiający nie
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w
rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 7) Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie,
partiami, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub drogą mailową wg bieżących potrzeb Zamawiającego,
przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 05.10.2020 r. lub do momentu wyczerpania środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Dostawy będą realizowane w terminie do 6 dni roboczych od daty
otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu
zamówienia, informując Zamawiającego telefonicznie lub drogą mailową. 8) Warunki realizacji zamówienia, warunki płatności: Szczegółowe
warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 9) Zamawiający nie przewiduje
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 10) Podwykonawcy. 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować
przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 6 i ust. 7 formularza oferty – załącznika nr
1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 24100000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
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III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 343959.97 
Waluta pln

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

Nazwa wykonawcy: Air Liquide Polska sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Jasnogórska 9 
Kod pocztowy: 31-358 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: małopolskie 

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 425000 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 244977.14 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 290356.16 
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. 
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