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Ogłoszenie nr 510014710-N-2020 z dnia 24-01-2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
me

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 638228-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
me

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, Krajowy numer identyfikacyjny
14023452500000, ul. Szpitalna lO, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
297563051, e-mail sekretariat@zmsp-przasnysz.pl. faks 297 563 06l.
Adres strony internetowej (urI):

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół
Policealnych w Przasnyszu w 2020r.

Numer referencyjnyOeżeli dotyczy):
DAG.35.10.1.20l9

11.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

11.3) 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:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu
Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu w 2020r w ilości 50 000 litrów w okresie od daty
zawarcia umowy do dnia 31-12-2020 do siedziby Zamawiającego tj. do Zespół Medycznych
Szkół Policealnych w Przasnyszu, ul. Szpitalna 10, 06-300 Przasnysz. Ilość dostarczanego
jednorazowo paliwa uzależniona będzie od warunków atmosferycznych panujących w sezonie
grzewczym. Określona powyżej ilość lekkiego oleju opałowego (50 000 litrów) jest
przewidywaną ilością szacunkową. Faktyczna ilość oleju wynikać będzie z rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego. Może ona ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu jednak nie
więcej niż +/- do 20%. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje
żadne roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych powyżej. Dostarczany lekki olej
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opałowy musi być zgodny z Polską Normą PN-C 96024:2011 "Przetwory naftowe. Oleje
opałowe" oraz z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia l grudnia 2016 r. w sprawie wymagań
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w
których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U z 2016 poz. 2008) a także zgodny z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 20 lOr. w sprawie znakowania i
barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2019 r.,poz. 1822). Dostawa lekkiego oleju
opałowego następować będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według bieżących
potrzeb Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej dostawy lekkiego oleju
opałowego będzie przekazanie przez Zamawiającego zamówienia w formie telefonicznej, faksem
lub e-mailem określającego wielkość, termin i miejsce dostawy. Zamówienie musi zostać
realizowane w terminie maksymalnie 48 godzin od daty przesłania zamówienia przez
Zamawiającego. Dostawy muszą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli Zamawiający złoży
Zamówienie w dowolnym tygodniu w piątek po godz. 12:00, Wykonawca może dostarczyć lekki
olej opałowy w poniedziałek do godz. 12:00. Wykonawca dostarczy zamówiony lekki olej
opałowy we wskazane miejsce na własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportu do tego
przystosowanym tj. w autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami
informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne,
wyposażonych w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu i możliwością
odczytu ilości dostarczanego paliwa oraz w wąż spustowy z końcówką podłączeniową do
instalacji napełniania zbiorników o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa
do zbiornika (min. 15m). Do każdej dostawy lekkiego oleju opałowego Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi świadectwo jakości lub
dokument równoważny świadectwu jakości, potwierdzający spełnienie przez dostarczony olej
parametrów jakościowych określonych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia. Świadectwo
jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości powinien być w fonnie oryginału lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dostarczona przez
Wykonawcę zamówiona ilość lekkiego oleju opałowego winna być zgodna ze wskazaniami
zalegalizowanego licznika oleju opałowego, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej.
Wskazania licznika będą sprawdzane w obecności upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony lekki olej opałowy
przez Wykonawcę ma prawo każdorazowo żądać okazana świadectwa legalizacji licznika
autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na
autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego. Dostawy lekkiego oleju
opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15oC.

11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

me
11.5) Główny Kod CPV: 09135100-5

SEKCJA III: PROCEDURA

111.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

111.2)Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
me

111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/0112020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
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Wartość bez VAT 128455.28
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: O
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
O
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: O

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O
IV.S) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.T. H.U. EURODOREX SPJ. B.K. CZECHOWSCY, D.A.ZGLEC,
Email wykonawcy:paliwa@eurodorex.pl
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 7
Kod pocztowy: 06-200
Miejscowość: Wyszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
me
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
me

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 158000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 158000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
me

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: nie

IV.S) 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.

DYREKTOR
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