
Ogłoszenie nr 510000312-N-2019 z dnia 03-01-2019 r.  

Gmina Grodziec: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych 

 

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: 654678-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Gmina Grodziec, Krajowy numer identyfikacyjny 31101908800000, ul. Główna  17, 62-

580   Grodziec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2485500 w. 25, e-mail 

aneta.roszak@grodziec.pl, faks 63 2485500 wew. 22.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.grodziec.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IP.271.1.17.2018  

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 dla potrzeb grzewczych budynków 

gminnych w roku 2019 do następujących placówek i w następującej ilości: - Szkoła 

Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Grodźcu : 56 000 l +15 % = 64 400 l - Szkoła 

Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie: 18 000 l + 15 % = 20 700,00 l, - 

Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach: 11 000 l + 

15 % = 12 650,00 l - Społeczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach: 11 

000 l + 15 % = 12 650,00 l - Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec : 5 000 l + 15 % = 5 

750,00 l - Ośrodek Zdrowia w Grodźcu : 10 000 l + 15 % = 11 500,00 l. Łączne szacunkowe 

zapotrzebowanie (zamówienie podstawowe + opcja) na dostawę oleju opałowego w okresie 

trwania umowy wynosi 127 650 l 2. Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający 

przewiduje prawo opcji, które określone zostało w następujący sposób: 1) 111 000,00 l 

stanowić będzie zamówienie podstawowe, 2) 15 % zamówienia podstawowego tj. 16 650,00 l 



stanowić będzie zamówienie objęte prawem opcji. 3. Uruchomienie opcji uzależnione jest od 

potrzeb Zamawiającego. 4. Zamawiający oświadcza, iż planowane zapotrzebowanie na olej 

opałowy dla każdego budynku określone jest w punkcie 4.2 SIWZ. Ilość stanowiąca 

zamówienie podstawowe jest wielkością oszacowaną dla każdego z budynków, z należytą 

starannością w oparciu o faktyczne dotychczasowe zużycie oleju opałowego. Powyższe dane 

mają charakter informacyjny, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty i nie mogą być 

podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 5. Zamówienie w ramach prawa 

opcji uruchamia się automatycznie po wykorzystaniu zamówienia podstawowego i nie 

wymaga jakichkolwiek działań ze strony Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania 

przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego 

tytułu. 6. Wymagania jakościowe dotyczące oleju opałowego. Olej opałowy musi spełniać 

wymagania jakościowe określone Polską Normą PN-C-96024:2011 i charakteryzować się 

następującymi parametrami: - gęstość: w temperaturze 15 stopni C – max. 0,860 kg/m3 - 

wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg - temperatura zapłonu – min. 56oC - zawartość siarki – 

max.0,10% m/m - temperatura płynięcia max.-20oC - barwa czerwona - lepkość 

kinematyczna w temp. 20oC - max 6,00 mm2/s 7. Dostawa oleju będzie odbywać się 

sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe 

pracownika Zamawiającego: - bezpośrednio do wskazanej jednostki; - w ilościach 

określonych w zgłoszeniu; w ciągu 72 godzin od zgłoszenia w dniach od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 8. Zamówienie obejmuje zakup oleju opałowego 

lekkiego oraz wszelkie niezbędne czynności związane z transportem i napełnianiem 

zbiorników znajdujących się w lokalizacjach wskazanych w punkcie 4.2 SIWZ. Wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie 

ofertowej. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do przedkładania certyfikatu 

jakości oleju opałowego. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez wymaganego 

certyfikatu, Zamawiającemu (odbiorcom) przysługuje prawo odmowy przyjęcia oleju 

opałowego. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu będą obciążały wykonawcę. Przedmiot 

zamówienia wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, tj. zaplombowaną 

autocysterną wyposażoną w urządzenia wydawcze – pompy oraz drukarki – posiadające 

ważne cechy legalizacyjne, tj. instalację pomiarową przewoźną do wydawania paliw ciekłych 

wskazującą dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej +15o C.  

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: 28/12/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 329337.00  

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: P.H.U. TRANS-OLL  

Email wykonawcy: przetargi@trans-oll.pl  

Adres pocztowy: Felicjanów 11A  

Kod pocztowy: 62-710  

Miejscowość: Władysławów  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

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 365832.14  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 365832.14  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 370542.42  

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.  

  


