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Ogłoszenie nr 510003313-N-2020 z dnia 09-01-2020 r.
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach: Sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu
Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 632825-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach, Krajowy numer identyﬁkacyjny
12600800000000, ul. Ul. Żwirki i Wigury 11, 09-440 Staroźreby, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 24 261 71 68, e-mail zgug@starozreby.pl, faks 24 261 71 68.
Adres strony internetowej (url): www.starozreby.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZGUG.PN.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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:
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy oleju napędowego w ilości ok. 30 000 litrów
do autobusów, BUS-ów, równiarki i ciągników rolniczych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 r. dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach. Sprzedaż
paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie zbiorczych zestawień wydania paliwa,
potwierdzonych przez kierującego lub inną osobę upoważnioną pisemnie do pobierania paliwa.
Faktury za pobrane paliwo będą wystawiane przez Wykonawcę w okresach miesięcznych z
terminem płatności zaoferowanym w drodze przetargu przez Wykonawcę ( jedno z kryteriów).
Za pobrane paliwo będą wystawiane trzy oddzielne faktury z podziałem wg wykazów
przekazanych przy podpisaniu umowy. Paliwo musi spełniać aktualne na dzień ogłoszenia
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przetargu normy jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. W przypadku stwierdzenia paliwa nie spełniającego
obowiązujących norm, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na właściwe. W
przypadku powstałego udokumentowanego uszkodzenia pojazdu lub sprzętu w wyniku używania
niewłaściwego paliwa Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy. Wszelkie
koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (koszty związane z dostawą,
transportem, ubezpieczeniem, opłatą celną) Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w oferowaną
cenę jednostkową. Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według ceny jednostkowej bru o
obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy /cena z dystrybutora/ pomniejszone o zadeklarowany
w ofercie przez Wykonawcę stały kwotowy upust cenowy w złotych polskich (do dwóch miejsc
po przecinku). 2. Zakres rzeczowy zamówienia a) olej napędowy w przewidywanej rocznej ilości
około 30 000 litrów Zamawiający będzie tankował paliwo według aktualnego zapotrzebowania w
ilości około 100 litrów dziennie. Podane wyżej ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie
prawo nie wykorzystania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy,
jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. W przypadku, gdy ilość
zakupionego paliwa w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości określonej w
przedmiocie zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów paliwa bez
jakichkolwiek konsekwencji ﬁnansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Ze względu na
rodzaj i przeznaczenie pojazdów oraz liczne tankowania wymagające utrzymania pełnej
gotowości pojazdów Gminy Staroźreby, odległość miejsca tankowania pojazdów od siedziby
Zakładu Gospodarczego, ul. Żwirki i Wigury 11 nie może być większa niż 3 kilometry. W
szczególnych przypadkach, tj. odśnieżanie w sezonie zimowym, bądź klęski żywiołowe,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość całodobowego tankowania na warunkach ustalonych w
przetargu poprzez zawiadomienie o tym fakcie
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: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 123902.44
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
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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: SPLENDOR Dariusz Serwach
Email wykonawcy: sekretariatsplendor@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Młodzieżowa 28
Kod pocztowy: 09-100
Miejscowość: Płońsk
Kraj/woj.: mazowieckie
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 151500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 151500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 151500.00
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.

3/3

