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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5837-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Chełm: Olej opałowy
2019/S 004-005837

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
pl. Niepodległości 1
Osoba do kontaktów: Elżbieta Bedlińska, Mariola Grzywaczewska-Sutryk
22-100 Chełm
Polska
Tel.:  +48 825630066
E-mail: zamowienia.publiczne@lzopg.pl 
Faks:  +48 825632262
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lzopg.bip.mbnet.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Administracja przejściami granicznymi w woj. lubelskim

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego na przejścia graniczne w województwie lubelskim

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Przejścia
graniczne w woj. lubelskim
Kod NUTS PL811,PL812

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
11. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego o parametrach
spełniających wymagania normy jakościowej PN-C-96024:2011, do obiektów drogowych i kolejowych przejść
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granicznych w woj. lubelskim. Zakupiony olej stosowany będzie do celów opałowych (ogrzewanie pomieszczeń,
ciepła woda). 
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części: 
Część nr 1 – Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego na przejścia graniczne z Białorusią, 
Część nr 2 – Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego na przejścia graniczne z Ukrainą.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09135100

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TZ-4311.14.2018

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 194-440287 z dnia 9.10.2018

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1 - Nazwa: Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego na przejścia graniczne z Białorusią
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.12.2018

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
PH Conkret Sp. z o. o.
ul. Sidorska 59
21-500 Biała Podlaska
Polska
E-mail: sprzedaz@conkret.pl 
Tel.:  +83 3423403
Faks:  +83 3434140

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440287-2018:TEXT:PL:HTML
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 769 950,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 799 028,91 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 2 - Nazwa: Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego na przejścia graniczne z Ukrainą
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.12.2018

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
PH Conkret Sp. z o. o.
ul. Sidorska 59
21-500 Biała Podlaska
Polska
E-mail: sprzedaz@conkret.pl 
Tel.:  +83 3423403
Faks:  +83 3434140

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 365 850,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 404 084,36 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

mailto:sprzedaz@conkret.pl
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VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki
ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
stronie internetowej. 
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
W którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
22-676 Warszawa
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.1.2019


