
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa paliw płynnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271505514

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pod Lasem 64

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-210

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzm@zielen.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zielen.rybnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1eeaa940-97c5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie zielenią miejską i cmentarzami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa paliw płynnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1eeaa940-97c5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00093430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038409/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw płynnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042638

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2120.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 561000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest tankowanie paliw na terenie Rybnika na stacji paliw należącej do Wykonawcy oraz dostawa
paliw do magazynu paliw Zamawiającego transportem Wykonawcy:
a) benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 10 000 litrów
b) oleju napędowego w ilości do 70 000 litrów

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Olej napędowy powinien odpowiadać normie PN – EN – 590:2013-12P, natomiast benzyna bezołowiowa normie PN – EN
– 228:2013-04P.
2) Dostawy paliw odbywać się będą na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów w wybranej stacji paliw Wykonawcy
oraz doraźnych dostaw do magazynu paliw Zamawiającego przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku transportem Wykonawcy.
Dostawy dokonywane będą w terminie do……….. dni roboczych od zgłoszenia potrzeb Zamawiającego (pocztą
elektroniczną). Jednorazowa dostawa oleju napędowego w ilości do 4000 litrów, 
benzyny bezołowiowej – do 1500 litrów.
3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 45 kart elektronicznych, w tym:
a) 43 kart dla pojazdów i sprzętu,
b) 2 karty zapasowe.
4) W chwili obecnej Zamawiający posiada:
a). 35 pojazdów i urządzeń napędzanych olejem napędowym
b). 8 pojazdów i urządzeń napędzanych benzyną bezołowiową 95.
5) Tankowania paliw odbywać się będą przy użyciu kart elektronicznych, kierowca po zatankowaniu na stacji paliw otrzyma
potwierdzenie, które zawierać będzie następujące informacje:
a) ilość i wartość zatankowanego paliwa,
b) datę tankowania,
c) numer rejestracyjny pojazdu/nazwę sprzętu,
d) cenę jednostkową paliwa.
6) Karta elektroniczna zabezpieczona numerem PIN wystawiana będzie na numer rejestracyjny pojazdu/nazwę sprzętu.
7) Wykonawca przekaże karty bezgotówkowego tankowania bezpłatnie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.
8) Karty dla nowych pojazdów/sprzętu wydawane będą bezpłatnie w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia telefonicznie
lub pocztą elektroniczną.
9) W razie utraty karty Wykonawca wyda bezpłatnie karty zamienne w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia telefonicznego
lub pocztą elektroniczną.
10) Wykonawca niezwłocznie zapewni blokadę karty po zgłoszeniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną jej utraty.
11) Zamawiający od momentu zgłoszenia utraty karty nie odpowiada za sprzedaż paliwa osobie posiadającej utraconą
kartę.
12) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie (w języku polskim) do obsługi kart elektronicznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia oprogramowania do obsługi kart elektronicznych na stronie internetowej
Wykonawcy lub udostępnienia danych w postaci plików elektronicznych.
13) Faktury za tankowanie pojazdów wystawiane będą nie częściej niż 2 razy w miesiącu (za okres od 01 do 15 dnia oraz
od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca), natomiast za dostawy do magazynu paliw – po każdorazowej dostawie,
najpóźniej następnego dnia roboczego.
14) Do faktur za tankowanie pojazdów dołączone będzie zestawienie w formie elektronicznej, przesyłane na adres e-mail:
…………………………. zawierające następujące informacje:
a) ilość i rodzaj pobranego paliwa,
b) numer rejestracyjny pojazdu/nazwę sprzętu,
c) datę tankowania,
d) dzienną cenę sprzedaży, po której dokonano transakcji,
e) wartość.
15) Wykonawca musi posiadać stację całodobową położoną na terenie miasta Rybnika maksymalnie w odległości do 8 km
od siedziby Zamawiającego przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku, liczone najkrótszą drogą publiczną i zobowiązuje się ją
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utrzymać w trakcie obowiązywania umowy. Jej likwidacja stanowi podstawę do rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Nie wyłącza to innych praw Zamawiającego
wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów.
16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia.
17) Ilości poszczególnych paliw podane w SWZ mogą się zmienić w trakcie trwania umowy jednak łącznie wartość
pobranego paliwa nie przekroczy wartości umownej.
18) Uwaga:W ofercie należy podać łączną cenę zakupu wymienionych paliw, wynikającą z iloczynu średniej ceny paliwa,
obowiązującej w dniach 05-15.01. 2023 roku na stacji paliw Wykonawcy na terenie miasta Rybnika i ilości zamówionego
paliwa, pomniejszonej o udzielony upust.
19) W trakcie obowiązywania umowy: cenę 1 litra paliwa ustala się w wysokości obowiązującej w dniu zakupu, według cen
detalicznych obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy na terenie miasta Rybnika (wyświetlonych na dystrybutorze) z
uwzględnieniem udzielonego stałego upustu.
20) Zamawiający zapewnia odbiór paliwa w minimalnej ilości:
a) benzyny bezołowiowej w ilości 5000 litrów
b) oleju napędowego w ilości 50 000 litrów

Stosownie do treści art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagane cechy niniejszego zamówienia są
dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników oraz w żaden sposób nie ograniczają dostępności dla osób
niepełnosprawnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 588700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 588700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 588700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU Żar Arkadiusz Saczewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8212263843

7.3.4) Miejscowość: Siedlce

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00093430/01 z dnia 2023-02-14

2023-02-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 690030 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-01-31
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