Ogłoszenie nr 510028372-N-2019 z dnia 13-02-2019 r.
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
"Sukcesywna dostawa paliwa - oleju napędowego "ON" na 2019 r. dla Opolskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim"
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: 503741-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy
numer identyfikacyjny 36484041300000, ul. al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, państwo Polska, tel. 818272302, 601695799, e-mail sekretariat@opkopolelubelskie.pl, prezes@opk-opolelubelskie.pl, faks 818272364.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Sukcesywna dostawa paliwa - oleju napędowego "ON" na 2019 r. dla Opolskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OPK/WMR/ZP-2/1/2019
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:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego „ON” zgodnie z normą
PN-EN-590+A1/2011 dla Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w ilości 76 000 litrów. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia
zamówienia na dodatkowe dostawy w ilości nie większej niż równowartość 3 dostaw tj. 10
500 litrów oleju napędowego. Wskazana ilość oleju napędowego jest wielkością szacunkową
i może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości
zamówienia w okresie objętym umową. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo

jakości potwierdzające osiągnięcie parametrów technicznych określonych poniżej. Nie
załączenie świadectwa jakości do dokumentu wydania oleju opałowego może stanowić
podstawę do odmowy odbioru oleju przez Zamawiającego oraz uregulowania
należności.Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm zawarte w przepisach
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680. Spełnienie norm Wykonawca wykaże
odpowiednim certyfikatem jakości tj. orzeczeniem laboratoryjnym dołączanym do faktury. 9.
Rodzaj zamówienia: dostawy. 10. Dostawa: transport własny lub wynajętymi autocysternami
na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 11. Zamówienie może być
realizowane przy pomocy podwykonawców. W takim wypadku Wykonawca musi wskazać w
ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz zobowiązany jest do podania firm (nazwy i adresy) podwykonawców. Wykonawca
odpowiadać będzie za wszelkie błędy i szkody powstałe w wyniku działania podwykonawcy
oraz odpowiedzialny jest za prawidłowość, terminowość i jakość dostaw świadczonych przez
podwykonawców.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8
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: 11/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 297920.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: EXTRANS Zbigniew Szeliga
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 9 39-120 Sędziszów Młp. o/Zamość ul. Starowiejska 10,
22-400 Zamość

Kod pocztowy: 39-120
Miejscowość: Sędziszów Młp.
Kraj/woj.:
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 280440.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 280440.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 281960.00
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.

