
Ogłoszenie nr 9893 - 2017 z dnia 2017-01-18 r.  

Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością 

Gminy Zaręby Kościelne 

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: 63467-2016 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: nie  

 

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 Zaręby Kościelne, krajowy numer identyfikacyjny 

45067012000000, ul. ul. Kowalska  14, 07323   Zaręby Kościelne, państwo Polska, woj. 

mazowieckie, tel. 862 706 004, faks 862 706 200, e-mail ugzar@ornet.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.zareby-kosc.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:  
Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby 

Kościelne 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  



II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi  

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 zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących 

własnością Gminy Zaręby Kościelne w roku 2017 wg niżej wymienionych szacunkowych 

ilości:  olej napędowy – 32 000 litrów  benzyna – 7 000 litrów Podana powyżej ilość paliwa 

została oszacowana na podstawie dotychczasowego zużycia i nie stanowi zobowiązania 

Zamawiającego do nabycia paliwa dokładnie w tej ilości. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmiany ilości paliwa. Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości paliwa 

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Oferowany olej napędowy powinien spełniać 

normy PN-EN 590:2009, etylina PB powinna spełniać normy PN-EN 228:2009. Oferowane 

paliwa muszą spełniać również wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, 

poz. 1441 z późn. zm.). 3.2 Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej 

jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego. 3.3 

Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie poprzez tankowanie pojazdów po 

cenach jednostkowych obowiązujących w dniu tankowania. 3.4 Zamawiający wymaga 

bezgotówkowego pobierania paliwa. 3.5 Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej 

marży handlowej. 3.6 Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego 

zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w swojej 

ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3.7 

Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z 

warunkami i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest 

należyta staranność przy realizacji zamówienia. c) Ustalenia i decyzje dotyczące 

wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym 

przedstawicielem wykonawcy.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8 

Dodatkowe kody CPV: 09132000-3,  

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: 30/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT146390 

WalutaPL 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  



Liczba otrzymanych ofert1 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

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: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Skłodowski Spółka Jawna,  ,  ul. Czyżewska 20,  07-323,  Zaręby Kościelne,  kraj/woj. 

mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

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 180060 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 180060 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180060 

Waluta:  
 

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  przetargunieograniczonego  na podstawie art. 39-46 

 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.  

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i 

jest najkorzystniejsza. Wykonawca spełnił wszystkie wymagane w SIWZ warunki oraz 

przedłożył niezbędne dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego. Oferta 

uzyskała w kryterium cena – 40% ; 40 pkt. a w kryterium wysokość upustu – 60% ; 60 pkt. 

Razem – 100 pkt. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks 

Cywilny 


