
Ogłoszenie nr 510272837-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów
służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2020 roku”

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: 630463-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
85274782500000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  69C, 33-170  Tuchów, woj. małopolskie, państwo
Polska, tel. +48 14 6210562, e-mail przetargi@dorzeczebialej.pl, faks +48 14 6210564. 
Adres strony internetowej (url): https://www.dorzeczebialej.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze
Białej” Sp. z o.o. w 2020 roku”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-5/19

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. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów
służbowych i urządzeń będących w użytkowaniu Zamawiającego realizowana w formie
bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy na terenie gm. Tuchów. Zamówienie
obejmuje następujące rodzaje paliw oraz szacunkowe ich ilości: a. Około 40 000 l oleju
napędowego; b. Około 2 500 l benzyny bezołowiowej 95; Uwaga! Szacunkowa ilość
zamawianego paliwa jest ustalona na podstawie zużycia w 2019r. i ma charakter jedynie
orientacyjny służący do porównania ofert, w żadnym przypadku nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliw w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania
przewidywanej ilości paliw. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości.



Wymagania dotyczące dostawy: a. Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen
obowiązujących na stacji paliw w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego rabatu
(opustu) podanego przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym – Załącznik nr 2; b. Dostawy
będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów służbowych i
odpowiednich zbiorników przenośnych na paliwo; c. Dowodem zrealizowania dostawy będą
faktury wystawione na Zamawiającego zawierające opis dotyczący: marki tankowanego pojazdu,
nr rejestracyjny oraz stan licznika w momencie tankowania. W przypadku tankowania do
zbiorników na fakturze będzie zapis dotyczący deklarowanego przez pracownika Zamawiającego
miejsca planowanego zużycia (nazwa sprzętu, urządzenia); d. Wystawione faktury każdorazowo
będą podpisane przez Wykonawcę i upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu
ilości i rodzaju zatankowanego paliwa. 2. Wszystkie rodzaje paliwa powinny posiadać parametry
zgodne z PN jak również spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 19.10.2005r. również w okresie zimowym i mieć odpowiednie
certyfikaty. 3. W przedmiotowym postępowaniu mogą brać udział tylko Wykonawcy posiadający
stację paliw na terenie gminy Tuchów. 4. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia
publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki
wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie
będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. a) W celu
zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
wykonawcy w niniejszym postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w niniejszym
postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 6). UWAGA. W przypadku, gdy wykonawca
nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia (zał. nr 6) wykonawca nie składa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134000-7

Dodatkowe kody CPV: 09132000-3

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:



Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe
ponieważ w dokumentacji przetargowej pojawiły się wady, których nie można było usunąć na
obecnym etapie prowadzonego postępowania oraz które uniemożliwiały zawarcie ważnej umowy.

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. 


