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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192324-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Olej opałowy
2022/S 072-192324

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Wrzosowa 44
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-211
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Jarząbek
E-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl 
Tel.:  +48 412001320
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.powiat.kielce.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do obiektów (jednostek organizacyjnych) Powiatu Kieleckiego
Numer referencyjny: SR-II.272.1.12.2021

II.1.2) Główny kod CPV
09135100 Olej opałowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego w ilości 60 000 litrów do Powiatowego Zespołu Szkół w 
Chmielniku
Część nr: 3

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. A. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna (systematyczna) dostawa oleju opałowego lekkiego w 
łącznej ilości do 671 957 litrów, przeznaczonego do celów grzewczych, w poszczególnych obiektach podmiotów 
biorących udział w postępowaniu.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 poniższych zadań (części), z których każda stanowi odrębne 
zadanie:
zadanie 1 - Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego w ilości 75 000 litrów do Powiatowego Zespołu 
Szkół w Bodzentynie,
zadanie 2 - Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego w ilości 252 000 litrów do Powiatowego Zespołu 
Szkół w Chęcinach,
zadanie 3 - Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego w ilości 60 000 litrów do Powiatowego Zespołu 
Szkół w Chmielniku,
zadanie 4 - Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego w ilości 24 957 litrów do Powiatowego Zespołu 
Szkół w Łopusznie - budynek internatu
zadanie 5 - Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego w ilości 260 000 litrów do Domu Pomocy 
Społecznej w Łagiewnikach.
Przedmiot zamówienia obejmuje również transport, rozładunek i tankowanie w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.
2. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie liczby części, do których może przystąpić jeden 
Wykonawca, tzn. Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą dowolną liczbę części.
3. Wskazane w ust. 1 powyżej ilości paliw, przyjęte zostały szacunkowo wyłącznie w celu wyliczenia ceny oferty 
na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Faktyczna ilość oleju opałowego wynikać będzie z 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości 
zakupionego oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, w zakresie do ± 10 % względem 
ilości określonej w ust. 1. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednio 
zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
Zwiększenie ilości zakupionego oleju opałowego i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić 
wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość 
zwiększenia dostaw przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej SWZ o nie więcej niż 10 
% ilości zamówienia podstawowego. Ilość oleju opałowego z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 739 152,70 
litrów. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zwiększenia zapotrzebowania na 
dostawę oleju opałowego do obiektów określonych w ust. 1 SWZ.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie 
przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym 
przez niego zakresie.
4. Zamawiający wymaga, aby oferowany olej opałowy posiadał cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polską 
Normą PN–C - 96024:2011 Przetwory naftowe – Oleje opałowe oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 
1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów 
instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008), oraz 
aktualne atesty (świadectwo jakości lub inny równoważny świadectwu jakości dokument).

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 037-095454

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego w ilości 60 000 litrów do Powiatowego Zespołu Szkół w 
Chmielniku

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
01/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: PETROBOS SP. Z O.O.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9591955467
Adres pocztowy: ul. Zagnańska 27
Miejscowość: KIELCE
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-528
Państwo: Polska
Tel.:  +48 413001000
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 188 789.49 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym Rozdziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/04/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV
09135100 Olej opałowy

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. A. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik

VII.1.4) Opis zamówienia:
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego w ilości 60 000 litrów do Powiatowego Zespołu Szkół w 
Chmielniku

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 283 170.73 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: PETROBOS SP. Z O.O.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9591955467
Adres pocztowy: ul. Zagnańska 27
Miejscowość: KIELCE
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-528
Państwo: Polska
Tel.:  +48 413001000
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
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Modyfikacja na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące 
zmiany umowy, do której zostanie sporządzony stosowny aneks:
- zmiana upustu procentowego zastosowanego do ceny netto za 1 litr oleju opałowego (stan na dzień składania 
ofert) na wartość kwotową w wysokości 0,18 zł netto od ceny netto SPOT PKN ORLEN z dnia dostawy,
- zmiana dostawcy oleju na PKN ORLEN S.A. lub innego dostępnego na rynku producenta,
- zmiana czasu obowiązywania umowy,
- czas obowiązywania aneksu uzależniony od powrotu ceny SPOT do poziomu z dnia złożenia oferty oraz 
powrotu ofert zakupowych i dostępności produktu na rynku do stanu sprzed wybuchu wojny na Ukrainie.
W momencie zaistnienia w/w okoliczności, strony zgodnie deklarują ponowne aneksowanie umów o zapisy 
pierwotne.

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty 
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego 
charakteru tych okoliczności:
Zaistnienie nieprzewidywalnej sytuacji – wzrost cen i brak dostępności oleju na skutek wybuchu wojny na 
Ukrainie, rzeczywiście wpływa na proces realizacji zawartej z Wykonawcą umowy w taki sposób, iż konieczna 
jest jej zmiana. Zaistniała sytuacja - nieprzewidziana okoliczność, wywarła na proces wykonywania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego w szczególności na możliwość jej realizacji zgodnie z pierwotnymi 
założeniami, a także na sytuację Wykonawcy. W świetle zaistniałej sytuacji zasadne jest wprowadzenie 
zmian zawartej umowy w oparciu o przesłanki art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zaistniała sytuacja to zjawisko 
gospodarcze zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich niezależne wpływające na ograniczenie 
dostępności oleju oraz istotny wzrost jego ceny.

VII.2.3) Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych 
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej 
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 188 780.49 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 283 170.73 PLN
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