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Ogłoszenie nr 500005307-N-2018 z dnia 08-01-2018 r.
Gmina Rusiec: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rusiec
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: 620923-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rusiec, Krajowy numer identyfikacyjny 73093470800000, ul. ul. Wieluńska 35, 97438
Rusiec, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-43 6766011, e-mail sylwekwozniak@op.pl, faks 0-43
6766290.
Adres strony internetowej (url): www.rusiec.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rusiec
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BG.271.7.2017
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:
1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rusiec i jednostek
organizacyjnych w ilości i rodzaju w litrach na rok: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu:ON
– 21 000 litrów,Pb 95 – 500 litrów,Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy:ON – 5 000
litrów,Pb 95 – 1 000 litrów,Pb 98 – 500 litrów,Urząd Gminy:ON – 8 000 litrów,ON Dynamic – 5
000,Pb 95 – 500 litrów,Pb 98 – 500 litrów.1.2.Dostawa paliwa będzie realizowana sukcesywnie
w formie indywidualnego tankowania uprawnionych pojazdów przez 7 dni w tygodniu, w święta
oraz przez 24 godziny na dobę. 1.3.Podane przez Zamawiającego ilości paliw są założone
wstępnie (ilość szacunkowa ustalona na podstawie zużycia w 2017 roku).1.4.Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi
sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym
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zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi
postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca wyda
decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku uznania roszczenia
Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u
Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 1.5.Wymagana jest należyta
staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 1.6.Wykonawca musi posiadać koncesję na
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi stanowiącymi
przedmiot zamówienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220).1.7.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania
zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego ze wskazanym przedstawicielem
Wykonawcy.1.8.Zamawiający przedstawi Wykonawcy w dniu podpisania umowy wykaz
pojazdów, które będą tankowane w stacji paliw wraz z wykazem osób upoważnionych do
dokonywania czynności tankowania zbiorników pojazdów.1.9.Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia. 1.10.Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).1.11.Wykonawca przedstawi
dokumenty i świadectwa jakości paliw na każde żądanie Zamawiającego.1.12.Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do wykazu pojazdów w przypadku włączenia do
eksploatacji dodatkowych pojazdów.1.13.Z uwagi na fakt, iż tankowanie pojazdów odbywać się
będzie bezpośrednio do zbiorników pojazdów, odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego
nie może być większa niż 8 km.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV: 09132100-4, 09134100-8

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: 21/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 154920.00
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
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Szymańscy spółka jawna
Email wykonawcy: szymanski5@op.pl
Adres pocztowy: Wincentów 1A
Kod pocztowy: 97-438
Miejscowość: Rusiec
Kraj/woj.: łódzkie
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 6300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6300.00
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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