Ogłoszenie nr 2022/BZP 00005388 z dnia 2022-01-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze
Białej” Sp. z o.o. w 2022 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 852747825
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 69C
1.5.2.) Miejscowość: Tuchów
1.5.3.) Kod pocztowy: 33-170
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
1.5.7.) Numer telefonu: 146210562
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dorzeczebialej.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dorzeczebialej.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.dorzeczebialej.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych związek jednostek samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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 do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze
Białej” Sp. z o.o. w 2022 roku”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64a5caff-58e3-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00005388
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005092/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej
„Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2022 roku
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
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00307851/02

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-4/21
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 249610,00 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

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 50 000 l oleju napędowego;
b. Około 4 500 l benzyny bezołowiowej 95;
Uwaga!
Szacunkowa ilość zamawianego paliwa jest ustalona na podstawie zużycia w 2021 r. 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 niepobrania
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 (upustu) 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
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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 będzie 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.
4.5.3.) Główny kod CPV: 09134000-7 - Oleje napędowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna
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: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
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: 307020,30 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 388747,65 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307020,30 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
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "BDG" Sp. zo. o.
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8730005238
7.3.3) Ulica: ul. Krakowska 105
7.3.4) Miejscowość: Tarnów
7.3.5) Kod pocztowy: 33-100
7.3.6.) Województwo: małopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307020,30 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31
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