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Ogłoszenie nr 510553600-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.: Sukcesywne dostawy oleju
napędowego (ON właściwy dla warunków klimatycznych)
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: 610428-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., Krajowy numer
identyfikacyjny 83035337400000, ul. ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie,
państwo Polska, tel. 158 462 641, e-mail biuro@pgkim.nowadeba.pl, faks 158 462 546.
Adres strony internetowej (url): www.pgkim.nowadeba.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka komunalna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy dla warunków klimatycznych)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-1/11/2020
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 są sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do
warunków klimatycznych) w ilości ok. 56 000 litrów, do zbiornika typu Fuelmaster o pojemności
5000 litrów, zlokalizowanego w bazie Przedsiębiorstwa w Nowej Dębie ul. Leśna 1. Olej
powinien odpowiadać normie PN- EN 590:2011 oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015
r. poz. 1680). Paliwo musi posiadać aktualny atest/świadectwo jakości przy każdej dostawie. 2.
Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego
potrzeb, poprzez dostawę do w/w zbiornika. Dostawy jednorazowe obejmowały będą do 5000
litrów i wykonywane będą w dni robocze na podstawie złożonych zamówień (w ciągu 24 godzin
od złożenia każdorazowego zamówienia). Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana
autocysterną z licznikiem na koszt Wykonawcy. 3. Zamawiający będzie przyjmował paliwo
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komisyjnie w miejscu rozładunku cysterny na podstawie dwukrotnego pomiaru ilości
dostarczonego paliwa za pomocą liczników oraz zalegalizowanej listwy pomiarowej
przyporządkowanej do danego zbiornika dokonywanej przed i po zalaniu zbiorników (w litrach
rzeczywistych); po zalaniu oleju napędowego pomiar dokonywany będzie po ustabilizowaniu się
lustra paliwa w zbiorniku.
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: 14/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 665425.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
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: 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: ekoterm@extrans.pl
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 9
Kod pocztowy: 39-120
Miejscowość: Sędziszów Młp.
Kraj/woj.: podkarpackie
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
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 665425.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 665425.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 676390.00
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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