
Ogłoszenie nr 500306932-N-2018 z dnia 27-12-2018 r.

Zarząd Dróg i Służby Komunalne: Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i
Służb Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach w roku 2019

  
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: 652585-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne, Krajowy numer identyfikacyjny 240785475, ul. ul. Polna  6,
44-238  Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4277543, e-mail
zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.zdisk-czerwionka-leszczyny.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce –
Leszczynach w roku 2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZDiSK-ZPM.271.9.2018

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 zakup paliw: Oleju napędowego ( B7 ) w ilości – 50 000
litrów,Etyliny bezołowiowej E-5 ( dawniej Pb 95) w ilości – 5000 litrów, które to paliwa
tankowane będą do zbiorników pojazdów (wg wykazu stanowiącego załącznik do umowy) na
zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań w wybranej stacji paliw „Wykonawcy”, który
złoży najkorzystniejszą ofertę, a w szczególnych przypadkach do kanistrów (na podstawie
odrębnego upoważnienia wystawionego przez Dyrektora ZDiSK). Wymagania dotyczące paliw,
realizacji płatności i dopuszczalnej odległości między stacją paliw a bazą ZDiSK. Olej napędowy
musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 590:2013-12, musi być zdatny do użytku
zarówno w warunkach letnich jak i zimowych. Benzyna bezołowiowa musi spełniać wymagania
normy PN-EN 228:2013-04. Paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi



przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). Stacja paliw Wykonawcy winna spełniać wymogi
przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1853 z późn. zm.) Wybrany wykonawca wystawi faktury za
zrealizowaną (zakupioną) ilość paliwa z podaniem następujących danych: - data tankowania, - nr
rejestracyjny pojazdu, - ilość i rodzaj zatankowanego paliwa, - cenę za 1 litr zatankowanego
paliwa z uwzględnieniem stałego upustu, - łączną wartość zatankowanego paliwa dla wszystkich
pojazdów z uwzględnieniem udzielonego stałego upustu, - łączne wartości zakupionego paliwa
w okresie poprzedzającym wystawienie faktury z rozbiciem na wartość netto, podatek VAT oraz
wartość brutto. Maksymalna odległość między bazą ZDiSK a stacją paliw ze względów
ekonomicznych nie może być większa niż 6 km uwzględniając istniejące oznakowanie pionowe
ograniczające dopuszczalną rzeczywistą masę całkowitą pojazdów poruszających się po danej
trasie dojazdu. Wykonawca winien zapewnić możliwość całodobowego tankowania pojazdów
Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8

 
Dodatkowe kody CPV: 09132100-4

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: 17/12/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 234500.00 
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: EKO-AGB Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Alicja Buchcik 
Email wykonawcy: info@eko-agb.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Szyb Zachodni 8 
Kod pocztowy: 44-230 



Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny 
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 281350.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 281350.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 281350.00 
Waluta: PLN

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. 


