
Czerwionka-Leszczyny: Zakup paliwa do środków
transportowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych 

w Czerwionce - Leszczynach w roku 2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 314962 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. 

śląskie, tel. 0-32 42 77 543, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu

Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce - Leszczynach w roku 2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest  zakup paliw: oleju napędowego

w ilości - 60 000 litrów oraz etyliny bezołowiowej E-95 w ilości - 7 500 litrów, które to paliwa tankowane będą do

zbiorników pojazdów (wg wykazu stanowiącego załącznik do umowy) na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych

tankowań  w  wybranej  stacji  paliw  Wykonawcy,  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę,  a  w  szczególnych

przypadkach  do  kanistrów  (na  podstawie  odrębnego  upoważnienia  wystawionego  przez  Dyrektora  ZDiSK).

Wymagania dotyczące paliw, realizacji płatności i dopuszczalnej odległości między stacją paliw a bazą ZDiSK.

Olej napędowy musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 590:2013-12, musi być zdatny do użytku

zarówno w warunkach letnich jak i zimowych. Benzyna bezołowiowa musi spełniać wymagania normy PN-EN

228:2013-04.  Wybrany  wykonawca  wystawi  faktury  za  zrealizowaną  (zakupioną)  ilość  paliwa  z  podaniem

następujących danych: - data tankowania, - nr rejestracyjny pojazdu, - ilość i rodzaj zatankowanego paliwa,

- cenę za 1 litr zatankowanego paliwa z uwzględnieniem stałego upustu, - łączną wartość zatankowanego paliwa

dla  poszczególnych  pojazdów,  -  łączną  wartość  zatankowanego  paliwa  dla  wszystkich  pojazdów

z uwzględnieniem udzielonego stałego upustu, - łączne wartości zakupionego paliwa w okresie poprzedzającym

wystawienie faktury z rozbiciem na wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Maksymalna odległość



między bazą ZDiSK a stacją paliw ze względów ekonomicznych nie może być większa niż 5 km uwzględniając

istniejące  oznakowanie  pionowe  ograniczające  dopuszczalną  rzeczywistą  masę  całkowitą  pojazdów

poruszających się po danej trasie dojazdu. Wykonawca winien zapewnić możliwość całodobowego tankowania

pojazdów Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

•Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•EKO - AGB P.H.U. Alicja Buchcik, ul. Szyb Zachodni 8, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 238425,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ

•Cena wybranej oferty: 274500,00

•Oferta z najniższą ceną: 274500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 274500,00

•Waluta: PLN .

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone  
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.12.2015 r.


