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Ogłoszenie nr 345720 - 2016 z dnia 2016-11-17 r.

Kąty Wrocławskie: Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do
szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 168401-2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, krajowy numer identyfikacyjny
93204250500000, ul. ul. Nowowiejska 4, 55080 Kąty Wrocławskie, państwo Polska, woj.
dolnośląskie, tel. 71 33 47 200, faks 71 33 47 200, e-mail dominika.porochonska@katywroclawskie.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zojo.katywroclawskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół położonych na terenie Gminy Kąty
Wrocławskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
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:
Zamówienie obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół położonych na terenie
Gminy Kąty Wrocławskie: Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – 35 000 litrów, Szkoła
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Podstawowa w Sadkowie – 18 000 litrów, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum im. M.
Kopernika w Kątach Wrocławskich – 40 000 litrów, (szkoły posiadają wspólny piec, mieszczący
się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2), Gimnazjum w Jaszkotlu – 30 000 litrów, w okresie
od 14 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. W/w szkoły będą zawierały indywidualnie
umowy z Wykonawcą i każda z nich będzie rozliczać się samodzielnie z dostaw, z wyłączeniem
Gimnazjum w Kątach Wrocławskich. W związku z łączącym Szkołę Podstawową Nr 2 i
Gimnazjum w Kątach Wrocławskich porozumieniem w sprawie pokrywania kosztów zakupu
paliwa przeznaczonego do ogrzewania budynku szkół, umowa zostanie zawarta przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich. Zakres zamówienia obejmuje
dostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach: gęstość w temp. 15°C max. 845 Mg/m3,
wartość opałowa - min.42,6 MJ/kg, temperatura zapłonu - min. 56°C, wartość siarki - max. 10
mg/kg, zawartość wody - max. 200 mg/kg. Przedmiot umowy powinien odpowiadać
parametrom zgodnym z normami i przepisami obowiązującymi przy zakupie oleju opałowego.
Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i
na swój koszt do następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Gniechowicach ul. Szkolna 4, Szkoła Podstawowa w Sadkowie ul. Szkolna 9, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach
Wrocławskich ul. Brzozowa 6, Gimnazjum w Jaszkotlu Jaszkotle 27. Wykonawca gwarantuje
poprzez załączenie do każdej partii towaru certyfikatu jakościowego, że olej opałowy
odpowiadać będzie warunkom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r.
poz.1680.).Wykonawca dostarczać będzie olej opałowy, w temperaturze rzeczywistej,
autocysterną wyposażoną w urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji
urządzenia pomiarowego. Dostawa oleju opałowego do szkół odbywać się będzie każdorazowo
na podstawie pisemnych lub telefaksowych zamówień składanych przez dyrektorów szkół.
Ilość oleju jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu ze względu na
potrzeby Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT213795.24
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami
Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PT - PŁOCK SP. Z O.O., pt_plock@interia.pl, UL. DOBRZYŃSKA 56 , 09-400 ,
PŁOCK, kraj/woj. mazowieckie
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Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2,35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2,35
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2,42
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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