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Ogłoszenie nr 500301227-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach: Dostawa paliw płynnych na rok 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: 650173-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500283128-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, Krajowy numer identyfikacyjny 631277227, ul. B.
Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612924032, e-mail
kosickas@zdp-szamotuly.pl, faks 612924032.
Adres strony internetowej (url): www.zdp-szamotuly.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych na rok 2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.272.23.2018
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:
IV. Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa paliw płynnych na rok 2019”
1. Przedmiotem zapytania jest zakup paliw płynnych, tj. gazu propan - butan, benzyny o liczbie
oktanowej nie mniejszej niż 95 oraz oleju napędowego do silników diesla. 2. Tankowanie będzie
odbywać się według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa wielkość zamówienia
wynosi do 23 000 l oleju napędowego, do 1 500 l benzyny do 40 butli (11 kg) gazu propan –
butan. Sprzedaż paliwa dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw
obowiązującego w dniu tankowania paliwa w stacji z każdorazowym uwzględnieniem
przyznanego Zamawiającemu upustu, jeśli taki został wskazany w formularzu oferty.
Zamawiający nie ma obowiązku dokonać całości wskazanych ilości, jeżeli zapotrzebowanie nań
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będzie mniejsze, w związku z czym zamówienie może się zmniejszyć nie więcej niż 40%. 3.
Paliwo będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych. 4. Dostawy będą realizowane na zasadach doraźnych w formie
tankowań. 5. Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z co
najmniej jednej stacji paliw znajdującej się w obrębie m. Szamotuły (Zamawiający posiada bazę
na terenie m. Szamotuły). 6. Szczegółowe warunki zamówienia i zasady rozliczeń zostały
zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej siwz. 7. Przedmiot
zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ. 8. Kod CPV: 09134220-5 Paliwo do
silników diesla (EN 590), 09132100-4 Benzyna bezołowiowa, 09122100-1 – propan, 9.
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu może dokonać oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa uPzp) PRAWO OPCJI W trakcie
obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zwiększenia do 30% ilości wskazanych w formularzu ofertowym - po cenach jednostkowych
wskazanych w formularzu ofertowym w każdej części. Łączna cena zamówienia może być
zwiększona do 30% na zasadach prawa opcji. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania
aneksu do umowy. Prawo opcji może być wykorzystane w terminie do 3 m-cy od podpisania
umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z
prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134220-5
Dodatkowe kody CPV: 09132100-4, 09122100-1

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 98414.64
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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
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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: MAC-BENZ Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Sp. J.
Email wykonawcy: info@mac-benz.pl
Adres pocztowy: ul. Lipowa 72A
Kod pocztowy: 64-500
Miejscowość: Szamotuły
Kraj/woj.: wielkopolskie
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 121050.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121050.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 132380.00
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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