Ogłoszenie nr 25783 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.
Sędziszów: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych i gazu (ON, PB 95, Pb 98, LPG) w
2017 roku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 370366
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe
prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sędziszów, krajowy numer identyfikacyjny
29100985700000, ul. ul. Dworcowa 20, 28340 Sędziszów, państwo Polska, woj.
świętokrzyskie, tel. 41 3811127 w. 41, faks 413 811 131, e-mail um@sedziszow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.sedziszow.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.sedziszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania
zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli
zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie
informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli
zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w
sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych i gazu (ON, PB 95, Pb 98, LPG) w 2017 roku
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ORK.271.P.1.2016
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 bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw płynnych i
gazu do samochodów służbowych, samochodów strażackich, motopomp, pomp
szlamowych i sprzętu eksploatowanego w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie oraz
jednostkach organizacyjnych: Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sędziszowie w 2017 roku. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy,
sukcesywny zakup paliw płynnych i gazu do pojazdów i sprzętu będących w
posiadaniu Zamawiającego, według wyszczególnienia: 1)Urząd Miejski posiada: 2
samochody służbowe, 16 samochodów strażackich, 14 motopomp, 7 pomp
szlamowych, kosy spalinowe, piły spalinowe, zagęszczarka. 2)Zakład Usług
Komunalnych posiada: 1 kompaktor, 1 koparka, 2 ciągniki, 6 samochodów (1
osobowy, 5 ciężarowych), kosiarki, kosy, agregat. 3)Ośrodek Sportu i Rekreacji
posiada: kosiarki, kosy spalinowe, odśnieżarka. 4)Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej posiada: 1 samochód służbowy. Szacunkowa wielkość i asortyment
rocznego zapotrzebowania wynosi: Olej napędowy ON- około 45478 litrów,
Benzyna PB-95 – około 1220 litrów, Benzyna PB-98 – około 4500 litrów, Gaz LPG
– około 4060 litra. Zakup paliw będzie się odbywał w litrach rzeczywistych, bez
przeliczania na temp. 150 C. 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: benzyna bezołowiowa - (PN-EN 228); olej napędowy
- (PN-EN 590:); LPG – (PN-EN 589). 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 i zawiadomić Zamawiającego o jej uznaniu
lub odrzuceniu. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację uważane będzie
przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. Załatwienie
reklamacji następować będzie poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy wolny
od wad, na koszt Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 09100000-0
Dodatkowe kody CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09120000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT181432.68
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami
Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o
udzielenie:
nie
Polski Koncern Naftowy , , ul. Chemików 7, 09-411, Płock, kraj/woj.
mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI
ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 246566
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246566
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 246566
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

