
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek na terenie Gminy Tczów w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TCZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 124

1.5.2.) Miejscowość: Tczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-706

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 676 80 23

1.5.8.) Numer faksu: 48 676 80 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://przetargi.tczow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek na terenie Gminy Tczów w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9074f42-590f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00341922/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-31 15:12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004471/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa oleju opałowego do jednostek na terenie Gminy Tczów w 2021 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00308579/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPR.271.9.2021.KR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 262570,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach
nie gorszych niż podane w tabeli w punkcie 3. i spełniających wymagania polskiej normy PN-C
96024:2011 dla gatunku L-1.
2. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm
przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru gospodarczego przenoszących te normy, szczególne wymagania techniczne i
jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia - określono w rozdziale IV pkt 3 SWZ.
3. Szacowana ilość dostawy oleju opałowego na rok 2022 wynosi 110 000 litrów. 
4. Określona ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową. Faktyczna ilość dostarczonego oleju
wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego spowodowanych między innymi
warunkami pogodowymi.
5. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie do jednostek na terenie Gminy Tczów, zgodnie z
wykazem jednostek określonych w rozdziale IV pkt 6 SWZ.
6. Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku.
7. Dostawy będą łączone do poszczególnych placówek i realizowane w ciągu 48 godzin od
złożenia zamówienia obejmującego daną partie oleju. Jednorazowo będzie zamawiane od 1000
do 25 000 litrów. Dojazd do kotłowni dla placówek jak w powyższym zestawieniu nie jest
utrudniony, a zapotrzebowanie nie wymaga częstych dostaw małymi autocysternami.
8. Odbiór ilościowy dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej do 15°C do
placówki Zamawiającego, będzie następować na podstawie wskazań zalegalizowanych układów
pomiarowych, z kompensacją do 15°C, w które muszą być wyposażone autocysterny Dostawcy.
9. Do każdej dostawy wykonawca musi dołączyć świadectwo jakości paliwa.
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10. Podstawą do wystawienia faktury będzie temperatura rzeczywista. 
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania dostaw oleju opałowego przez
wykonawcę.
13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 401329,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 413998,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 401329,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MER-TRANS MICHAŁ
PAJDZIŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 140738616

7.3.4) Miejscowość: Grabina

7.3.5) Kod pocztowy: 26-640

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 401329,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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