
Ogłoszenie nr 510560005-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie: Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg
Powiatowych w Staszowie w 2021 roku

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: 759521-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 83041358000000, ul. ul. Drogowców  4, 28-200  Staszów, woj.
świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 643 110, e-mail zdpstaszow@staszowski.eu, faks 158 643 619.
Adres strony internetowej (url): www.bip.staszowski.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2021 roku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DM2.261.6.2020

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:

Przedmiot zamówienia: „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2021 roku”. 09132100-4 benzyna
bezołowiowa 09134100-8 olej napędowy Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie
w 2021 roku do pojazdów i sprzętu poprzez wydanie kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy. Zakup paliwa do pojazdów i
sprzętu polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników samochodów i sprzętu Zamawiającego wymienionych w załączniku
do umowy oraz do kanistra przez posiadacza karty wystawionej na samochód i sprzęt służbowy będący w posiadaniu Zarządu Dróg
Powiatowych w Staszowie. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r.,poz.1680) oraz odpowiadać Polskim Normom. 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw płynnych w następujących szacunkowych ilościach: - benzyna bezołowiowa Pb – 2 600 litrów
- olej napędowy On – 35 000 litrów Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej.
Zamawiający zastrzega sobie w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie
do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zakupu ilości paliwa wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. Z
tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia
będą faktyczne ilości zakupionego paliwa, cena paliwa na danej stacji paliw Wykonawcy obowiązująca w chwili zakupu z uwzględnieniem
rabatu Wykonawcy. 3. Szczegółowy wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określono w projekcie umowy stanowiącym
załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Wykaz pojazdów i sprzętu posiadających prawo do tankowania będzie stanowił załącznik do podpisanej z
Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów i sprzętu poprzez zmianę załącznika do umowy. 5.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego w co najmniej jednej stacji paliw położonej na terenie miasta
Staszów we wszystkie dni miesiąca, drogą transakcji bezgotówkowych. Stacja paliw powinna być czynna całodobowo również w dni
świąteczne i zaopatrzona w system monitoringu. W ofercie należy podać stacje paliw przewidziane do realizacji zamówienia z podaniem ich
miejsca położenia (adresu). Podczas tankowania paliw rejestrowana będzie: data, ilość, rodzaj tankowanego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu
lub nazwę sprzętu. Rozliczanie zawartych transakcji będzie odbywało się fakturami VAT dwa razy w miesiącu z terminami płatności nie
krótszymi niż 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą za dokonane
w danym okresie zakupy paliw płynnych zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy
podany przez Wykonawcę w fakturze. 6. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca gwarantuje dobrą jakość paliw. W razie stwierdzenia
wad jakościowych Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu
14 dni i zawiadomić Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację uważane będzie przez
Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 7. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.

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: 23/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 134572.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
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liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
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: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chemików 7
Kod pocztowy: 09-411
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 162200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 162200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162200.00
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.
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