
Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.: Dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw
Mszanowo w 2020r.

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: 628727-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
28052862300000, ul. ul. Parkowa  2, 13-300  Mszanowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo
Polska, tel. 56 47 424 47, e-mail zuk@zuk-mszanowo.pl, faks 56 47 263 39. 
Adres strony internetowej (url): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw Mszanowo w 2020r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZUK.270.2019

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 Stacji Paliw w
Mszanowie oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szacunkowe –
przewidywane zapotrzebowanie na olej napędowy szacuje się na poziomie 50 tys. l/rok.
Szacunkowe zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia może ulec zmianie, ze względu na
bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego
zakupu dokładnej ilości oleju napędowego, określonej powyżej, ani żądać jakichkolwiek
roszczeń finansowych z tego tytułu. Dostawa oleju odbywać się będzie na zgłoszenie
telefoniczne. Wykonawca winien posiadać do swojej dyspozycji odpowiedni środek transportu,
za pomocą którego będą odbywały się dostawy, tj. specjalistyczną autocysternę zaopatrzoną w
urządzenia wydawcze posiadające ważne cechy legalizacyjne – instalację pomiarową przewoźną
do wydawania paliw ciekłych, wskazującą dokładną ilość wydanego oleju napędowego w
warunkach pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra



Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać
instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli
meteorologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2019 poz. 1619). Urządzenia te
powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar.

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

nie
II.5) Główny Kod 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: 30/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 198500 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
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: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARTEX” Jadwiga Kamińska 
Email wykonawcy: martexilawa@wp.pl 
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 1A 
Kod pocztowy: 14-200 
Miejscowość: Iława 
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 

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 244000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 240000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 244000.00 
Waluta: pln

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  przetargu nieograniczonego  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. 
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ.


