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Ogłoszenie nr 510009356-N-2019 z dnia 15-01-2019 r.
Gmina Przecław: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły
Podstawowej w Przecławiu ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu.
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: 656290-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przecław, Krajowy numer identyfikacyjny 54412500000, ul. ul. Jana Kilińskiego 7,
39320 Przecław, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 175 813 119, e-mail
dpas@przeclaw.org, faks 175 813 116.
Adres strony internetowej (url): www.bipgminaprzeclaw.pl
Adres profilu nabywcy: REGON 690581927
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły Podstawowej w
Przecławiu ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UIOŚiGG.271.25.2018
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 jest Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków:
Szkoła Podstawowa w Przecławiu ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w
Przecławiu. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego
według polskiej normy PN-C-96024 z przeznaczeniem na cele grzewcze do budynków na terenie
Gminy Przecław w łącznej ilości do 72 tys. litrów: a) Szkoły Podstawowa w Przecławiu ul.
Zielona 50 – 65 000 l, b) Budynek komunalny Rynek 2 w Przecławiu – 7 000 l, Olej opałowy
musi posiadać następujące parametry: wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg;
temperatura zapłonu min. 560C; lepkość kinematyczna w 200C nie wyższa niż 6,00 mm2/s;
skład frakcyjny: do 2500C destyluje max. 65%(V/V), do 3500C destyluje min. 85% (V/V);
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temperatura płynięcia max. - 200C; pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości
destylacyjnej) max. 0,3% (m/m); pozostałość po spopieleniu max. 0,01% (m/m); zawartość
siarki nie więcej niż 0,1 % (m/m); zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg; zawartość
zanieczyszczeń stałych nie więcej niż 24 mg/kg; barwa czerwona; Przedmiot zamówienia
obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju opałowego.
Wykonawca dostarczy zamówiony olej opałowy własnym transportem. Dostawa oleju
opałowego odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Wielkość
jednorazowej dostawy oleju opałowego nie przekroczy 15 000 litrów do Szkoły Podstawowej w
Przecławiu ul. Zielona 50 oraz wielkość jednorazowej dostawy oleju opałowego nie przekroczy
3 000 litrów do Budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu. Dostawy odbywać się będą
sukcesywnie etapami według zgłoszeń drogą telefoniczną, elektroniczną lub faksem
maksymalnie w terminie do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia tj. dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Wykonawca przy każdej dostawie dołączy atest
na olej opałowy lekki. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania tylko części
przedmiotu zamówienia, co uzależnione będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
Zamawiane ilości mogą ulec zmianie w stosunku do wielkości całego zamówienia w zależności
od panujących warunków atmosferycznych. W związku ze zmianą ilości oleju opałowego w
stosunku do wskazanej wyżej ilości szacowanej, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. Wykonawca musi posiadać aktualną polisę
ubezpieczeniową OC, na podstawie której regulowane będą należności za szkody spowodowane
niewłaściwą dostawą i rozładunkiem paliwa. W okresie trwania umowy Wykonawca będzie
dostarczał Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej, najpóźniej na dzień przed
wygaśnięciem terminu ważności polisy dotychczasowej. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5

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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 187200.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: TANKPOL - B. i R. Mosio Sp. j.
Email wykonawcy: marcin.poczatek@tankpol.com
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 54, 33-230 Szczucin
Kod pocztowy: 33-230
Miejscowość: Szczucin
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 209001.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 209001.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 214560.00
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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