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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76812-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Radomsko: Paliwa
2021/S 031-076812
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Stara Droga 85
Miejscowość: Radomsko
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 97-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Półrola
E-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl
Tel.: +48 446830630
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pgk-radomsko.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o., 100 % udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON

II.1.2)

Główny kod CPV
09100000 Paliwa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju
napędowego ON z podziałem na 3 części:
— część nr 1:
bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną bezołowiową PB
95 na stacji paliw Wykonawcy w ilości 5 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN
228+A1:2017-06E lub równoważnej,
— część nr 2:
dostawa oleju napędowego ON w ilości 260 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego. Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego wynosi dla oleju
napędowego 5 000 litrów,
— część nr 3:
dostawa oleju napędowego ON w ilości 130 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego. Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego dla oleju napędowego
5 000 litrów.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 440 150.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną bezołowiową PB95 na
stacji paliw Wykonawcy, w ilości 5 000 l zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 228+A1:2017-06E
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja paliw Wykonawcy:
ul. Kraszewskiego 1, 97-500 Radomsko,
ul. Przedborska 49, 97-500 Radomsko

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną bezołowiową
PB 95 na stacji paliw Wykonawcy w ilości 5 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN
228+A1:2017-06E lub równoważnej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi
normami. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
2. Data rozpoczęcia zamówienia: od dnia podpisania umowy.
3. Data zakończenia zamówienia: 31.12.2021.
4. Jakość paliwa musi odpowiadać wymaganiom ujętym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r.
poz. 1680), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw
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ciekłych (Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2010 r., poz. 332 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z
dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 228+A1:2017-06E, jak również
nowelizowanych w trakcie dostaw norm i przepisów określających wymagania jakościowe paliw płynnych.
5. Tankowanie samochodów i sprzętu Zamawiającego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających
się potrzeb Zamawiającego, w całodobowej stacji paliw czynnej również w niedzielę i święta będącej w
dyspozycji Wykonawcy, położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia możliwość całodobowego dokonywania zakupów paliwa.
7. W ofercie Wykonawca oświadcza, że dysponuje co najmniej 1 całodobową stacją paliw czynną również w
niedziele i święta położoną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, umożliwiającą zakup
paliwa będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
8. Określone przez Zamawiającego ilości paliwa stanowią szacunkową ilość i nie mogą stanowić podstawy
do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania
maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie jej obowiązywania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości benzyny pod kątem jej zgodności z
wymogami zamówienia.
W razie sporu powstałego między stronami na tle jakości zakupionej benzyny, w obecności przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego zostaną pobrane i zaplombowane trzy próbki, które zostaną przesłane do
akredytowanego laboratorium.
10. W razie potwierdzenia przez akredytowane laboratorium niezgodności zakupionej benzyny z normą PNEN 228+A1:2017-06E, wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań oraz koszty napraw pojazdów/
urządzeń Zamawiającego wynikające ze złej jakości benzyny ponosi Wykonawca. W przeciwnym razie koszty te
ponosi Zamawiający.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa oleju napędowego ON w ilości 260 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Baza transportowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500
Radomsko

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Dostawa oleju napędowego ON w ilości 260 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi normami. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2. Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego wynosi dla oleju napędowego
ON 5 000 litrów.
3. Miejsce realizacji zamówienia: baza transportowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul.
Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00–15.00.
4. Jakość paliwa musi odpowiadać wymaganiom ujętym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r.
poz. 1680), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw
ciekłych (Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2010 r., poz. 332 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z
dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06E, jak również
nowelizowanych w trakcie dostaw norm i przepisów określających wymagania jakościowe paliw płynnych.
5. Określone przez Zamawiającego ilości paliwa stanowią szacunkową ilość i nie mogą stanowić podstawy
do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania
maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie jej obowiązywania.
6. Data rozpoczęcia dostawy: od dnia podpisania umowy.
Data zakończenia: 31.12.2021.
Pierwsza dostawa oleju napędowego nastąpi po zgłoszeniu zapotrzebowania na rozpoczęcie dostaw.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa oleju napędowego ON w ilości 130 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40, gm. Radomsko

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Dostawa oleju napędowego ON w ilości 130 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi normami. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2. Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego wynosi dla oleju napędowego
ON 5 000 litrów.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa
40, gm. Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00–15.00.
4. Jakość paliwa musi odpowiadać wymaganiom ujętym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r.
poz. 1680), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw
ciekłych (Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2010 r., poz. 332 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z
dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06E, jak również
nowelizowanych w trakcie dostaw norm i przepisów określających wymagania jakościowe paliw płynnych.
5. Określone przez Zamawiającego ilości paliwa stanowią szacunkową ilość i nie mogą stanowić podstawy
do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania
maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie jej obowiązywania.
6. Data rozpoczęcia dostawy: od dnia podpisania umowy.
Data zakończenia: 31.12.2021.
Pierwsza dostawa oleju napędowego nastąpi po zgłoszeniu zapotrzebowania na rozpoczęcie dostaw.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 219-537227

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
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Część nr: 1
Nazwa:
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 na
stacji paliw Wykonawcy w ilości 5 000 l zgodnie z normą 228+A1:2017-06E lub równoważną
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
04/02/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Demg Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 55
Miejscowość: Radomsko
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-500
Państwo: Polska
E-mail: biuro@demg.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 450.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2
Nazwa:
Dostawa oleju napędowego ON w ilości 260 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
20/01/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
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V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Owczarek S.C. Małgorzata Owczarek Grzegorz Owczarek
Adres pocztowy: Bugaj Zakrzewski 3
Miejscowość: Kodrąb
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97 512
Państwo: Polska
E-mail: grzegorz.owczarek@interia.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 813 800.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

7/9

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3
Nazwa:
Dostawa oleju napędowego ON w ilości 130 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
20/01/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Owczarek” S.C. Małgorzata Owczarek Grzegorz Owczarek
Adres pocztowy: Bugaj Zakrzewski 3
Miejscowość: Kodrąb
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-512
Państwo: Polska
E-mail: grzegorz.owczarek@interia.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 406 900.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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1. Zamawiający przewiduje dla części nr 1, 2 i 3 możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju dostaw co w zamówieniu podstawowym, stanowiących nie więcej niż 20
% wartości zamówienia podstawowego.
Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3. Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO została określona
w rozdziale 28 SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI art. 179–198g ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
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VI.5)
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2021
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