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Ogłoszenie nr 510230196-N-2019 z dnia 28-10-2019 r.  
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki: Dostawa oleju opałowego w sezonie 
grzewczym 2019/2020. 

 
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: 604235-N-2019  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, Krajowy numer identyfikacyjny 
37902000000000, ul. ul. Pożaryskiego  28, 04-703  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, 
tel. 22 112 52 05, e-mail iel@iel.waw.pl, faks 22 112 54 44.  
Adres strony internetowej (url): www.izolatory.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Instytut badawczy  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020.  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZK-zp.293.7.2019  
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 OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 125.000 
LITRÓW W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020 o następujących parametrach: Gęstość w temp. 
15°C: max. 0,860 g/ml. Temperatura zapłonu: min. 56°C. Zawartość siarki: max. 0,1%. Zawartość 
wody: max. 200mg/kg. Całkowita zawartość zanieczyszczeń: max. 24mg/kg. Wartość opałowa: 
min. 42,6 MJ/kg. Barwa: czerwona. Dla oleju opałowego stosuje się minimalne parametry 
jakościowe pochodzące z obowiązującej normy PN-C-96024:2011. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie normy równoważnej zawierającej ww. wymagania. W zależności od warunków 
atmosferycznych, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość 
zakupu mniejszej niż szacowana ilości zamawianego oleju w trakcie realizacji zamówienia, jednak 
nie mniejszej niż 100.000 litrów. W tej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego 
jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu zamówienia mniejszej ilości litrów oleju 
opałowego. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oleju opałowego Zamawiającemu, załadunek, 
transport oleju na miejsce przeznaczenia, rozładunek oleju oraz wystawienie świadectw jakości. 
Zamawiający informuje, że posiada 2 zbiorniki na olej o pojemności 22.000 litrów każdy. 
Zamawiający wymaga aby jednorazowa dostawa wynosiła min. 10.000 litrów. Realizacja 
zamówienia odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy. Cysterna do przewozu paliw 
musi być wyposażona w pompę do opróżniania oraz legalizowany licznik wskazujący dostarczoną 
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ilość oleju. Najpóźniej w dniu każdorazowej dostawy Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu 
numer referencyjny oraz klucz dostępu w celu potwierdzenia przez Zamawiającego dostawy na 
platformie www.puesc.pl. W celu potwierdzenia, że oferowany olej opałowy będący przedmiotem 
zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przy 
każdorazowej dostawie przedstawi świadectwo jakości dostarczanego oleju wystawione przez 
Producenta oleju. Dostawa będzie realizowana w okresie od daty zawarcia umowy sukcesywnie 
według zapotrzebowania Zamawiającego do dnia 15.05.2020r.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  
II.5) Główny Kod CPV: 09135110-8 
 

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: 17/10/2019  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 320000.00  
Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  
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: EUROSPED PALIWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Dworska 6  
Kod pocztowy: 41-902  
Miejscowość: Bytom  
Kraj/woj.: śląskie  
 

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 393750.00  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 393750.00  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 393750.00  
Waluta: PLN  
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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. ---  
 


