
Ogłoszenie nr 500060194-N-2017 z dnia 17-11-2017 r.  

Gmina Baranów: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA GMINY BARANÓW W 2018 

ROKU 

 

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:  
tak  

Numer ogłoszenia: 604916-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Baranów, Krajowy numer identyfikacyjny 43101989100000, ul. ul. Rynek  14, 

24105   Baranów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 883 40 27, e-mail 

gmina@gminabaranow.pl, faks 81 883 40 41.  

Adres strony internetowej (url): www.gminabaranow.pl; www.bip.gminabaranow.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA GMINY BARANÓW W 2018 ROKU  

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:  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa szacunkowej ilości 

35 tyś. litrów oleju napędowego dla gminy Baranów w 2018 roku. 2. Zakres przedmiotu 

zamówienia: 1) dostawy będą się odbywać do zbiornika Fuel Master 2500 FM o pojemności 

2500 litrów będącego w posiadaniu Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie bazy 

komunalnej przy ul. Cmentarnej Nr 10, 24-105 Baranów, 2) dostawa oleju napędowego 

odbywać się będzie cyklicznie kilka razy w miesiącu na pisemne zgłoszenie Zamawiającego 

(wysłane faxem lub e-mailem na adres wykonawcy) w przeciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 3. 

Dostawy oleju napędowego odbywać się będą pojazdami wyposażonymi w legalizowane 

przepływomierze (dystrybutor paliwa) oraz wymagane przepisami urządzenia do 

bezpiecznego przetaczania paliwa na miejscu dostawy 4. Do każdej dostawy wykonawca 

zobowiązany jest załączyć atest/oświadczenie producenta, potwierdzający spełnienie 

wymogów: a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (Dz.U. z 2016 poz. 1928, ze zm.); b) Polskiej Normy PN-EN 590:2006, a w 



zakresie temperatury zapłonu wymagania jakościowe dla paliw ciekłych wg rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 

paliw ciekłych (Dz. U. ); c) Właściwych obowiązujących polskich i europejskich norm, w 

tym normy PN-EN 590 (Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania 

i metody badań). 5. Zamawiający może sprawdzić wyrywkowo jakość dostarczonego oleju 

opałowego. 6. Określona wielkość dostaw oleju napędowego jest ilością szacunkową w 

związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość zakupu mniejszej ilości oleju 

napędowego stosowanie do potrzeb. Zakupiona mniejsza ilość oleju napędowego w czasie 

obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy wnoszenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń. 7. Po każdej dostawie sporządzony zostanie protokół dostawy, 

podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, będący podstawą do wystawienia faktury. 

8. Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą na podstawie faktur VAT wystawionych w 

sposób określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ. 9. Zaleca się 

Wykonawcom uzyskanie wszystkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty i zawarcia umowy.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 09135100-8 

 

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: 17/11/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 82502.05  

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: Petrodom Paliwa Sp. z o.o.  

Email wykonawcy: rt@petrodom.pl  

Adres pocztowy: ul. Sidorska 61  

Kod pocztowy: 21-500  



Miejscowość: Biała Podlaska  

Kraj/woj.: lubelskie  

 

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 146924.05  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 146924.05  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149799.65  

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.  

  
 


