
Ogłoszenie nr 510007766-N-2020 z dnia 15-01-2020 r.  
Zakład Komunalny: Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych do pojazdów Zakładu Komunalnego w 
Kostrzynie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zawarcia umowy ramowej  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 635533-N-2019  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Zakład Komunalny, Krajowy numer identyfikacyjny 63202363500000, ul. ul. Poznańska  2, 62-025  Kostrzyn, woj. 
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618178239, e-mail zakladkomunalny@o2.pl, faks 618 970 908.  
Adres strony internetowej (url): www.zkkostrzyn.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych do pojazdów Zakładu Komunalnego w Kostrzynie w okresie od 
01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZP.11.1.2019/PN  
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 bezgotówkowy zakup paliw płynnych tj: oleju napędowego - ON, benzyny 
bezołowiowej - Pb 95 do eksploatacji pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Zakładu Komunalnego w 
Kostrzynie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 roku. Zakup paliw odbywał się będzie poprzez bezpośrednie 
tankowanie paliw do zbiorników pojazdów samochodowych lub kanistrów na stacji paliw. Tankowanie odbywać 
się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w stacjach paliwowych Wykonawcy, które winny 
być położone w odległości nie większej niż 10 km od bazy Zamawiającego tj. przepompownia, ul. Ignacewo. 
Bezgotówkowy zakup paliw i produktów do eksploatacji pojazdów odbywał się będzie na podstawie 
rejestrowanych transakcji zakupu dokonywanych w danym dniu na stacji paliw. Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego wykaz pojazdów i kierowców, którzy będą upoważnieni do bezgotówkowego zakupu paliw 
płynnych i potrzebnych produktów do eksploatacji pojazdów. Wykonawca zobowiązany będzie do rejestrowania 
dokonanych transakcji sprzedaży na wykazach otrzymanych od Zamawiającego po podpisaniu umowy. Każda 
transakcja zakupu musi być potwierdzona podpisem stron: upoważnionego kierowcy tankującego pojazd i 
pracownika obsługi stacji paliw. „Wykazy” z dokonanych transakcji będą podstawą do wystawienia faktury. W 
okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje zakup do systematycznego tankowania pojazdów w 
paliwa w następujących ilościach: - olej napędowy - ON w ilości – 64.000 l -benzyna bezołowiowa – PB w ilości – 
6000,00 l. 2. W okresie trwania prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie, na którą Zamawiający nie ma 
wpływu, a wynika ona z niemożliwej do przewidzenia wyjazdów i interwencji związanych z awariami itp. 
Bezgotówkowy zakup paliw odbywał się będzie na podstawie rejestrowanych transakcji zakupu dokonywanych w 
danym dniu na stacji paliw. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz pojazdów i kierowców, którzy będą 
upoważnieni do bezgotówkowego zakupu paliw. Wykonawca zobowiązany będzie do rejestrowania dokonanych 
transakcji sprzedaży na wykazach otrzymanych od Zamawiającego. Każda transakcja zakupu musi być 
potwierdzona podpisem stron: upoważnionego kierowcy tankującego pojazd i pracownika obsługi stacji paliw. 
Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie co dwa tygodnie (Druga faktura VAT 
będzie wystawiana na ostatni dzień każdego miesiąca.) Wykazy zakupu paliw muszą być sporządzane na bieżąco, 
w momencie tankowania oraz obowiązkowo podpisane prze upoważnioną osobę Zamawiającego, a także 
pracownika obsługującego stację paliw. Powyższe „Wykazy” Wykonawca załącza do faktur. 3.Zakup paliw będzie 
odbywał się w litrach rzeczywistych, po cenie paliw obowiązującej w momencie tankowania na Stacji Paliw 
Wykonawcy minus stały upust zastosowany przez Wykonawcę .Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca 
gwarantuje dobrą jakość paliw. W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie zgłosi 
reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w ciągu 1 dnia i zawiadomić 
Zamawiającego o jej odrzuceniu lub uznaniu. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamacje uważane będzie 
przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez 
wymianę wadliwego produktu na nowy wolny od wad, na koszt Wykonawcy w ciągu 1 dnia od daty uznania 



reklamacji. 4.Zakup paliw odbywał się będzie poprzez bezpośrednie tankowanie paliw do zbiorników pojazdów 
samochodowych lub kanistrów na stacji paliw (paliwo do kosiarek, agregatów prądotwórczych itp.). Tankowanie 
odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w stacjach paliwowych Wykonawcy, 
które winny być położone w odległości nie większej niż 10 km od Przepompowni ścieków (baza) ul. Ignacewo 1. 
UWAGA! Ze względu na liczne tankowania pojazdów wynikające z utrzymywania w pełnej gotowości pojazdów 
np. do usuwania awarii, odległość stacji paliw od siedziby –bazy zakładu (przepompowania) nie może być większa 
niż 10 km.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  
II.5) Główny Kod CPV: 09132100-4Dodatkowe kody CPV: 09134100-8  
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  
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 265980.00 Waluta pln zł. 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

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 

Nazwa wykonawcy: HAWA Spółka Akcyjna Email wykonawcy: detal@hawa.pl  

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 4 Kod pocztowy: 62-200 Miejscowość: Gniezno  

Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 265980.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 265980.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 265980.00  

Waluta: pln zł. 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom nie 

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   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. 


