
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem na cele opałowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołdap

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 14

1.5.2.) Miejscowość: Gołdap

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 876156000

1.5.8.) Numer faksu: +48 876150800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pom@goldap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goldap.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.goldap.pl/pl/1227/0/zamowienia-publiczne.html; https://miniportal.uzp.gov.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:
Dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem na cele opałowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fed449b5-4c51-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00322084/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-20 10:00

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002975/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw płynnych

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 00293931/01

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: ZP-WIK.271.26.2021

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

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 142578,80 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 88660,00
PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe dostawy oleju napędowego z
przeznaczeniem na cele opałowe wg. zapotrzebowania zamawiającego wynoszącego około 26
000 l, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1
grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz
rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (t.j.: Dz.U. z
2016 r., poz. 2008 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2009
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.)

Powyższe ilości są ilościami szacunkowymi, wskazanymi jedynie w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty, a ilości zakupione przez Zamawiającego, w okresie realizacji umowy,
nie muszą ich pokrywać. Zamawiający gwarantuje, iż zakupi od Wykonawcy co najmniej 60%
łącznej ilości litrów paliwa podaną przez Zamawiającego.

Dostawy oleju napędowego z przeznaczeniem na cele opałowe, muszą odbywać się przy użyciu
specjalistycznych środków transportu posiadających aktualne badania techniczne i atesty oraz
wyposażone w legalizowany licznik przepompowywanego oleju oraz inne urządzenia niezbędne
do bezproblemowego przepompowywania oleju do zbiorników. 

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, na żądanie Zamawiającego, o czym Wykonawca
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zostanie powiadomiony faksem lub telefonicznie, co najmniej dwa dni przed wymaganą dostawą
z określeniem ilości danej partii dostawy. Częstotliwość dostaw uzależniona będzie od
warunków pogodowych i rzeczywistych potrzeb.

Zamawiający posiada 6 kotłowni zlokalizowanych: w budynku Szkoły Podstawowej w
Galwieciach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem, Dunajku i Grabowie, w budynku przy ul.
Zadumy w Gołdapi (cmentarz komunalny) oraz budynek przy ulicy Wojska Polskiego (budynek
na targowisku miejskim)

Zamawiający informuje, że określona w niniejszym zamówieniu ilość oleju napędowego z
przeznaczeniem na cele opałowe jest ilością prognozowaną.
Zamawiający przy dostawie oleju napędowego z przeznaczeniem na cele opałowe każdorazowo
będzie żądał świadectwa jakości na dostarczoną partię oleju.

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: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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: 103220,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 106600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 103220,00 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: Auto-Myjnia, Hurtowa i
Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8470003684

7.3.3) Ulica: Aleje Lipowe 1D

7.3.4) Miejscowość: Olecko

7.3.5) Kod pocztowy: 19-400

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 103220,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-01-01 do 2022-12-31
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