
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego 
dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokolska 2

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-084

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 351 17 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmonia-slaska.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia-slaska.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego 
dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27b662e0-2aa8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372956/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30 15:32

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059250/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego

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:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338186/01

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: 1/ZP/AT/2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 696000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej, spełniającego
wymogi zawarte w PN/C–96024:2011 dla L albo L1 z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 30.09.2023 r. Przewidywana całkowita ilość oleju - ok. 120 000 litrów. 
Wymagane parametry oleju opałowego lekkiego są następujące:
• Wartość opałowa: > 42,6 MJ/kg 
• Temperatura zapłonu: > 56 °C 
• Gęstość w temp. 15°C: < 860 kg/m³ 
• Lepkość w temp. 20°C: < 6,0 mm²/s 
• Temperatura płynięcia: < -20°C
• Pozostałość po koksowaniu: < 0,3% (m/m)
• Zawartość siarki: < 0,1% (m/m)
• Zawartość wody: < 200 mg/kg
• Całkowita zawartość zanieczyszczeń:< 24 mg/kg
• Pozostałość po spopieleniu: < 0,01% (m/m)
• Barwa czerwona
Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy sukcesywnie własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, w terminie do 3
dni od daty pisemnego, mailowego bądź telefonicznego zamówienia przez Zamawiającego. Ilość dostaw uzależniona
będzie od warunków pogodowych. 
Jednorazowa dostawa nie przekroczy 18 000 litrów. Dostawy będą realizowane po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu
terminu z Zamawiającym w godzinach pracy Filharmonii Śląskiej. 
Zamawiający wymaga wraz z każdą dostawą następujących dokumentów, w przypadku braku których zastrzega sobie
możliwość nieprzyjęcia dostarczonego oleju opałowego: 
a) świadectwa jakości – oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
b) dokumentu zakupu oleju opałowego – oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Terminy płatności za dostawy – 30 dni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

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: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

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
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6,64 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: DROŚ SAWICKI Sp. z o.o. Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5741771696

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 2

7.3.4) Miejscowość: Przystajń

7.3.5) Kod pocztowy: 42-141

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 796800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-09-30
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