
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie w roku
2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192471199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rokicka 5A

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuostczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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 na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie w roku
2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b99cb0b-2730-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00301781/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-07 07:18
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002004/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego na potrzeby ZUOS sp. z o.o. w Tczewie

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 00248584/01

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: PN/6/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 795420 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do silników diesla na
potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie w ogólnej ilości szacunkowej
180 000 l. do miejsca dostawy wskazanego poniżej i wg poniższych zasad: 
- Jednorazowa dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej
5A: max. do 10 000 litrów; 
- Dostawa: co najmniej 1 raz w miesiącu 
- Olej napędowy winien być dostarczony specjalistycznym pojazdem transportowym
wyposażonym w zalegalizowany układ do pomiaru wypompowanego paliwa.
- Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika
wypompowanego paliwa o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na
pojeździe dostawczym (autocysterna). 
- Paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne Zakładu.
- Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą i nie posiada stosownych
koncesji w tym zakresie.
- dostarczany olej napędowy odpowiadał polskim normom jakościowym określonym w ustawie z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 660 ze zm.), ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1233 ze zm.) oraz wydanych na podstawie powyższych ustaw
rozporządzeniach, w tym w szczególności rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz.
1680);
- dostarczany olej napędowy spełniał wymagania określone aktualną normą PN-EN 590 (Paliwa
do pojazdów samochodowych – oleje napędowe) wg objętości w temperaturze referencyjnej
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+15 o C;
- dostarczany olej napędowy w okresie zimowym, umożliwiał eksploatację pojazdów
Zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego filtra:
- temperaturze zablokowania zimnego filtra 0 stopni C,
- w okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października do 15 listopada
o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 10 stopni C,
- w okresie zimowym tj. od16 listopada do końca lutego o temperaturze zablokowania zimnego
filtra - 20 stopni C;

- Podstawą do rozliczeń za dostarczony olej napędowy, do legalizowanego zbiornika (stacji
paliw), będą wskazania elektronicznego systemu pomiarowego Zamawiającego w temperaturze
referencyjnej +15 o C (stała gęstość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej +15 o C,
0,84 kg/dm3).
- Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia
towaru dokonane przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika.
- Do każdej dostawy winien być dostarczony atest jakościowy oleju napędowego wystawiony
przez producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami:
• gęstość, 
• temperatura zablokowania zimnego filtra,
• zawartość siarki, 
• temperatura mętnienia oraz 
• dokument wydania. 
- W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym towarze, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny od
wad.
W przypadku dostarczenia oleju napędowego bez dokumentu, a którym mowa w pkt. wyżej lub
niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie
prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje
Wykonawca.
- W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju napędowego Zamawiający
powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności przedstawiciela Wykonawcy pobrane
zostaną próbki z zakwestionowanej dostawy w celu poddania ich badaniom w niezależnym
laboratorium badawczym.
W przypadku potwierdzenia, przez laboratorium badawcze, zastrzeżeń Zamawiającego co do
jakości oleju napędowego, Wykonawca dostarczy olej napędowy o właściwych parametrach
technicznych w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obciążony
zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich
wymiany, jeżeli zastosowany olej napędowy niespełniający wymogów jakościowych spowoduje
ich uszkodzenie lub zniszczenie. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie
protokół oględzin i naprawy.
- Teren wokół stacji paliw jest przygotowany do realizacji dostaw pojazdem – autocysterną.
- Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00. 
- W zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy będzie
składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia. 
- Dostawy zamawiane będą telefonicznie lub pocztą mailową
- Realizacja każdej dostawy odbywać się będzie w ciągu max 48 godzin od momentu złożenia
zamówienia telefonicznie (bez wliczania sobót, niedziel, świąt). 

Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia (180 000 litrów) jest wielkością
szacunkową i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub
zwiększeniu. 
Zmiana będzie oscylowała w granicach do +/-10% szacowanej ilości litrów. Prognozowana ilość
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zużycia przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową służącą do określenia wartości
przedmiotu zamówienia oraz porównania złożonych ofert i nie odzwierciedla realnego bądź
deklarowanego wykorzystania przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy. 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu ograniczenia zużycia
przez Zamawiającego przewidywanej ilości przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

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

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

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: 1036152 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1045008 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1036152 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: EKOOPAŁ Ossowski, Stenka
Sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000010716

7.3.3) Ulica: Bp. Krasickiego 1

7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański
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7.3.5) Kod pocztowy: 83-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1036152 PLN

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