Ogłoszenie nr 500144051-N-2018 z dnia 22-06-2018 r.
Gmina Jemielnica: Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w
sezonie grzewczym 2018-2019
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:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jemielnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53141323100000, ul. ul. Strzelecka 67,
47-133 Jemielnica, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 23 500, e-mail
inwestycje@jemielnica.pl, faks 77 46 23 510.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jemielnica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym
2018-2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IB.271.05.2018
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:
Opis przedmiotu zamówienia: 1). Dostawy oleju opałowego lekkiego zgodnie z normą PN-C96024:2011 - w sezonie grzewczym 2018-2019 w ilości szacunkowej 110 000 litrów do
następujących placówek: a) Urząd Gminy ul. Strzelecka 67 47 – 133 Jemielnica b) Publiczne
Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa ul. Szkolna nr 2 47 – 133 Jemielnica c) Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Marka Prawego ul. Szkolna nr 2 47 – 133 Jemielnica d) Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kościuszki 98 i 101 Piotrówka 47 – 133
Jemielnica 2). Dostawy oleju odbywać się będą sukcesywnie w okresie od dnia podpisania
umowy do 30 kwietnia 2019r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub
zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w
SIWZ w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu np.

niekorzystnych warunków atmosferycznych. W przypadku zakupu oleju w ilości mniejszej
lub większej niż wyżej określona szacunkowa ilość Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia. Zakłada się, że dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze. Nie
można jednak wykluczyć sytuacji, że olej trzeba będzie dostarczyć w dzień ustawowo wolny
od pracy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ciągu 24 godzin od momentu
zgłoszenia telefonicznie i faxem zapotrzebowania przez zamawiającego. Dostawa oleju
następować będzie środkami transportu wykonawcy, zaopatrzonymi w urządzenia pomiarowe
posiadające ważne cechy legalizacyjne zapewniające dokładny pomiar ilości wydanego oleju
opałowego. Ze względu na sposób rozładunku paliwa do pojemników na olej - autocysterny
winny być wyposażone w pompy. Jednostkowa ilość zamawianego oleju opałowego do
poszczególnych jednostek oświatowych będzie wynosiła od 2 do 10 tys. litrów. Ilość
zamawianego oleju opałowego będzie zależna od aktualnych potrzeb poszczególnych
jednostek. Zamawiający będzie się starał próbować łączyć i zminimalizować ilości dostaw.
Ponadto wykonawca winien wykazać, jaka ilość oleju opałowego w temperaturze
referencyjnej +15ºC odpowiada ilości faktycznie wydanego oleju. Dostarczone ilości oleju
opałowego fakturowane będą w temperaturze referencyjnej 150C. Do odbioru oleju
opałowego upoważnieni będą pracownicy wytypowani przez kierowników poszczególnych
placówek. Pokwitowanie odbioru paliwa przez w/w pracowników będzie równoznaczne z
pokwitowaniem przez zamawiającego. Każda dostawa musi być potwierdzona przez osoby
upoważnione, które to kwitować będą odbiór ilościowy danej dostawy. Pokwitowanie odbioru
dostawy będzie postawą do wystawienia faktury. Do każdej faktury Wykonawca
zobowiązany będzie dołączać świadectwo jakości danej dostawy oraz pokwitowanie odbioru
ilości oleju. Dostawca oryginalnymi plombami zapewnia zgodność ilości wydanego oleju z
dokumentami przewozowymi. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia plomb. Reklamacje
po zerwaniu plomb nie będą uwzględniane. Reklamacje jakościowe przy dostawie
rozpatrywane będą przy komisyjnym pobraniu próbek z cysterny przed rozładowaniem z
udziałem zamawiającego i dostawcy. Sporny produkt badany będzie przez niezależny
instytut. Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność pozwalająca stwierdzić
zmniejszenie użyteczności produktu uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przyjętym
przeznaczeniem oraz odstępstw od norm technicznych PNB. Warunkiem rozliczenia ilości
oleju deklarowanego przez dostawcę może być protokół sporządzony u zamawiającego w
obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy. Fakt nie sporządzenia protokołu jest
równoznaczny z przyjęciem przez zamawiającego ilości oleju deklarowanego na fakturze
dostawcy. 3). Informacja dotycząca pojemników na olej opałowy w poszczególnych
placówkach: Nazwa jednostki Ilość i pojemność pojemników Łączna pojemność pojemników
Odległość od drogi do wlewu Urząd Gminy Jemielnica 4 x 720 litrów 2 880 litrów 20 m
Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy 3 x 2 000 litrów 6 000 litrów 40
m Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego w Jemielnicy 6 x 1 500 litrów 9 000
litrów 14 m Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce 1 x 7
000 litrów 1 x 3 000 litrów 10 000 litrów Kotłownia nr 1 - 23 m Kotłownia nr 2 - 26 m 4).
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 50
000,00 PLN. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła
załącznik do umowy. 2. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi
dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane
będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4) Określenie
przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
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: 19/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 229900.00
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
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Dros - Sawicki Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy: biuro@drossawicki.com.pl
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 2
Kod pocztowy: 42-141
Miejscowość: Przystajń
Kraj/woj.: śląskie
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 331100.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 331100.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 351780.00
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.

