
Ogłoszenie nr 500052163-N-2017 z dnia 02-11-2017 r.  

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.: Sukcesywne dostawy oleju opałowego 

 

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: 590673-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 15169600000, ul. ul. 

Studziwodzka  37, 17100   Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7302923, 

7302322, e-mail przetargi@pkbielsk.pl, faks 857 302 322.  

Adres strony internetowej (url): www.pkbielsk.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Sukcesywne dostawy oleju opałowego  

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:  
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 

r. oleju opałowego w ilości 250 m3 odpowiadającego warunkom technicznym normy PN-C-

96042:2011 dla gatunku L-1 o następujących parametrach i wartościach:  wartość opałowa 

nie mniejsza niż 42 600 kJ/m3,  zawartość siarki nie większa niż 0,1%,  gęstość w 15°C nie 

większa niż 0,860 g/cm3,  temperatura płynięcia nie większa niż -20°C, 2. Wykonawca 

będzie dostarczał olej opałowy przez cały okres obowiązywania umowy partiami w terminie 

maksymalnie 48 godzin od momentu otrzymania zapotrzebowania faksem lub telefonicznie, 

do kotłowni olejowych: a) w budynkach należących do PK Sp. z o.o. zlokalizowanych w 

Bielsku Podlaskim przy:  ul. Studziwodzkiej 37  ul. Dubicze  Stacja Wodociągowa przy 

ul. Norwida b) w budynkach administrowanych przez PK Sp. z o.o. zlokalizowanych w 

Bielsku Podlaskim przy:  ul. Kleszczelowskiej 84A  ul. Sportowej 4A i 6  ul. 

Studziwodzkiej 35  ul. Białowieskiej 113D  ul. Poniatowskiego 2 3. Objęta zamówieniem 

ilość 250 m3 oleju opałowego jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie 



możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu większych ilości oleju opałowego (do 40% 

wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z 

trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych. Maksymalna ilość oleju opałowego z 

uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na 350 m3.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5 

 

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: 31/10/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 799050.00  

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:  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: Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "Z.Niziński"  

Email wykonawcy: biuro@aran.com.pl  

Adres pocztowy: ul. Serocka 11A  

Kod pocztowy: 07-200  

Miejscowość: Wyszków  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

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 925575.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 925575.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 980584.29  

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.  

  
 


