Ogłoszenie nr 14313 - 2017 z dnia 2017-01-25 r.
Grodzisk: "Sukcesywna dostawa oleju napędowego do autobusów
dowożących uczniów do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości
45.000 litrów"
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: 359423-2016
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: Zespół Szkół, krajowy numer identyfikacyjny
5213051200000, ul. ul. 1 Maja 34, 17-315 Grodzisk, państwo Polska, woj.
podlaskie, tel. 085 656 80 84, faks 085 656 80 84, e-mail zegrodzisk@op.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zegrodzisk.republika.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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:
"Sukcesywna dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do
Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości 45.000 litrów"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
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 sukcesywna dostawa oleju napędowego do autobusów
dowożących uczniów do Zespołu Szkół w ilości 45.000 litrów. Podana ilość przedmiotu
zamówienia jest ilością szacunkową w ciągu trwania umowy. Ostateczna ilość
dostarczanego oleju napędowego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie ona
wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym będzie to wielkość nie
mniejsza niż 80 % oraz nie większa niż 120 % wielkości całego zamówienia. W
związku ze zmniejszeniem lub zwiększeniem danej ilości Zamawiający nie poniesie
żadnych skutków prawnych. Zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego oraz
warunki dostawy: Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych tankowań do
zbiorników autobusów szkolnych Zamawiającego, na stacji paliw Wykonawcy, który
złoży najkorzystniejszą ofertę. Olej napędowy wydawany będzie wyłącznie do
zbiorników paliwowych autobusów szkolnych należących do Zamawiającego poprzez
legalizowany przepływomierz. Wykonawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie na
potrzeby Zamawiającego ewidencję zakupionych paliw, w której odnotowane zostaną:
data tankowania, rodzaj pojazdu i numer rejestracyjny, imię i nazwisko oraz podpis
osoby pobierającej olej napędowy, ilość zakupionego paliwa, cena jednostkowa
obowiązująca na stacji w dniu tankowania paliwa oraz wartość pobranego paliwa.
Rozliczenie za dostawę oleju napędowego następować będzie w oparciu o cenę za 1
litr tankowanego oleju napędowego uwidocznioną na dystrybutorze w czasie
tankowania pojazdu oraz udzielony upust. Forma rozliczenia pobranego oleju:
bezgotówkowa, rachunkiem zbiorczym za okres rozliczeniowy, płatny przelewem;
okres rozliczeniowy: 1 miesiąc; termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oleju napędowego określoną w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). Wykonawca musi
posiadać stację paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne, służące do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:
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 VAT175050

WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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
"PRONAR" Sp. z o.o. Hurtownia Paliw i Olejów Silnkowych, hurtowna@pronar.pl, ul.
Handlowa 6H, 15-399 , Białystok, kraj/woj. podlaskie
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 175050
Oferta z najniższą ceną/kosztem 167850
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 175050
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: Podano kwoty netto
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.

