
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

,,Zakup detalicznych ilości paliw dla potrzeb Gminy Baranów Sandomierski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów Sandomierski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Leopolda Okulickiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Baranów Sandomierski

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158118581

1.5.8.) Numer faksu: 158118582

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@baranowsandomierski.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.baranowsandomierski.pl/2021/12/22/zakup-detalicznych-ilosci-paliw-dla-potrzeb-
gminy-baranow-sandomierski/

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:
,,Zakup detalicznych ilości paliw dla potrzeb Gminy Baranów Sandomierski”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db1a46aa-6318-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00052793/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-10 10:22

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012072/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup detalicznych ilości paliw  dla potrzeb Gminy Baranów Sandomierski

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: 2022/BZP 00018018/01

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: RIG-V.271.1.15.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 187440,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia dot. I części zamówienia obejmuje: 
a) zakup paliw dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim i jednostek
organizacyjnych (spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r.,
poz.1680 ze zm.) w ilości około:
- etylina bezołowiowa Pb 95 – 2 000 dm3,
- etylina bezołowiowa PB 98 – 300 dm3
b) zakup paliw dla potrzeb Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie
Sandomierskim benzyny Pb 95 (spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. z 2015r., poz.1680 ze zm.), w ilości około 1 500 dm3,
c) Punkt odbioru paliw musi być zlokalizowany na terenie gminy Baranów Sandomierski,
d) Zamawiający ustala dla celów obliczenia ceny oferty cenę jednostkową hurtową netto za
jeden litr benzyny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. na dzień 13.01.2022 r. która
zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN Orlen, zamieszczonym na stronie
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internetowej www.orlen.pl wynosi: E 95 - 4,52 zł/l, E 98 – 4,79 zł/l.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła
energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.5.5.) Wartość części: 13874,15 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia dot. II części zamówienia obejmuje: 
a) Sukcesywna dostawa oleju napędowego (spełniającego wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r., poz.1680 ze zm.) w planowanej ilości ON około
46 000 litrów.
b) udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy zbiornika spełniającego warunki
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki
bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych
zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211 z późn. zm.) wraz z układem dystrybucyjnym do
bezobsługowego poboru oleju napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe,
maszyny i urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów
Zamawiającego, olejem napędowym.
c) lokalizacja zbiornika - na terenie Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej – Oczyszczalnia
Ścieków, ul. Mickiewicza 53, 39-450 Baranów Sandomierski.
Zamawiający ustala dla celów obliczenia ceny oferty cenę jednostkową hurtową netto za jeden
litr oleju napędowego (ekodiesel) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. na dzień
13.01.2022 r. która zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN Orlen, zamieszczonym
na stronie internetowej www.orlen.pl wynosi: 4,76 zł/l.
Wykonawca ustali stałą opłatę z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zadania takich
jak:
- dzierżawa zbiornika wraz z układem dystrybucyjnym do pobierania oleju napędowego,
- użytkowanie kart i kluczy logujących lub równoważnych,
- oraz innych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika magazynowego oleju napędowego
zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ, podpisanym przez osoby uprawnione
przez Zamawiającego. Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego
pracowników w zakresie obsługi tankowania pojazdów/sprzętu.
d) Wykonawca winien wyposażyć Zamawiającego na okres realizacji dostaw w dopuszczony do
eksploatacji na terenie Zamawiającego zbiornik paliwa, o pojemności 5000 litrów, z
dystrybutorem do tankowania.
Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości surowców odpornych na działanie ekstremalnych
warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne
zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska
naturalnego.
e) Zbiornik należy dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu do 7
dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.01.2022 r. Zbiornik musi posiadać ważne
dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa oraz wymagane dokumenty dozoru technicznego
dopuszczające zbiornik do eksploatacji (poświadczenie o przeprowadzonym badaniu próby
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ciśnieniowej - nr UDT), jak również spełniać inne wymagania (np.: ADR, SANEPID-u, PIP, BHP).
f) Pompa i dystrybutor mają być umieszczone w zamkniętej obudowie chroniącej przed
dostępem osób niepowołanych.
g) Układ dystrybucyjny powinien być urządzeniem zapewniającym samoobsługowy pobór oleju
napędowego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, poprzez przydzielenie
kierowcom (operatorom) kart logujących lub równoważnych oraz pojazdom (maszynom) kluczy
logujących lub równoważnych.
h) Pobór oleju napędowego ze zbiornika winien być objęty systemem monitorowania.
i) Dostawy oleju napędowego mają odbywać się w godzinach 7.00 do 15.00 w dni robocze.
j) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dostaw, celem ciągłego zaspokajania potrzeb
Zamawiającego na paliwo, stanowiące przedmiot zamówienia, na odrębne zamówienie
Zamawiającego.
k) Ilość pobranego oleju napędowego jest rozliczana w temperaturze rzeczywistej.
l) Zamawiający ma dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego 24 godziny na
dobę przez 7 dni w tygodniu.
ł) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
m) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła
energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

4.5.5.) Wartość części: 173565,85 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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
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6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20758,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20758,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20758,71 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 (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DEZAKO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8720003657

7.3.3) Ulica: Kościuszki 30

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20758,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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Postepowanie dot. II części zamówienia unieważniono z uwagi na fakt iż nie złożono żadnej
oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

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

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Okres realizacji umowy dot. I części zamówienia12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz
nie później niż do dnia 31.01.2023 r.: 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia 31.01.2022 r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: 31.01.2023 r.
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