
Ogtoszenlo nr 2 dnia

Ogtoszenie o wyniku postfpowania 
Dostawy

ZAKUP PALIW DO SAMOCHOD6W StUZBOWYCH W SYSTEMIE BEZGOTbWKOWYM

SEKCJA I ■ ZAMAWIAJACY

1.1. ) Rola zamawiaj^cego
Post^powanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj^cego

1.2. ) Nazwa zamawiaj^cego: WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY RO6LIN I NASIENNICTWA 
W tODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472967021

1.5) Adres zamawiaj^cego

1.5.1.) Ulica: SIEWNA 13A

1.5.2.) Miejscowo&c: L6dz

1.5.3.) Kod pocztowy: 94-250

1.5.4.) Wojewddztwo: tddzkie 

' 1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto L6dz

1.5.7. ) Numer telefonu: 42 611 66 60

1.5.8. ) Numer faksu:42 633 83 89

1.5.9. ) Adres poczty elektronicznej: wj-lodz@piorin.gov.pl

1.5.10. ) Adres strony internetowej zamawiaj^cego: http://piorin.gov.pl/wiorin/lodzkie/

1.6. ) Adres strony internetowej prowadzonego postfpowania: 
www.piorin.gov.pl/lodz

1.7. ) Rodzaj zamawiaj^cego: Zamawiaj^cy publiczny - inna pahstwowa jednostka organizacyjna 
nieposiadaj^ca osobowosci prawnej

1.8. ) Przedmiot dzialalnosci zamawiaj^cego: Inna dziaialno^c

ochrona roslin i nasiennictwo

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:

Zamowienia publicznego

2.2. ) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegolnych ustug: Nie

2.3. ) Nazwa zambwienia albo umowy ramowej:
ZAKUP PALIW DO SAMOCHOD6W StUZBOWYCH W SYSTEMIE BEZGOTOWKOWYM

2.4.) Identyfikator post$powania: ocds-148610-6ad997b3-7678-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.8. ) Zam6wienie albo umowa ramowa zostaty uj^te w planie post^powah: Tak

2.9. ) Numer planu post$powah w BZP: 2021/BZP 00000485/01/P

2.10. ) Identyfikator pozycji planu post$powah:

1.2.1 zakup paliw do samochodow stuzbowych w systemie bezgotowkowym

2.11. ) Czy zambwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu 
wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: Nie

2.13. ) Zambwienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zambwieniu/ogtoszeniem o 
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14. ) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00010170/01

ISEKCJA1lll5rRYBlUDZIELENIA*ZAM6WIENIA1UUB*ZAWARCIAU)M0WYiRAM0WEJ

3.1.) Tryb udzielenia zambwienia wraz z podstawq prawn^Zambwienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

lSEKCJAUV“PRZEDMIOTrZAM6WIEN1Al

4.1. ) Numer referencyjny: WAD.272.1.1.2021

4.2. ) Zamawiaj£(cy udziela zambwienia w cz$£ciach, z ktbrych kazda stanowi przedmiot 
odr^bnego post^powania: Nie

4.3.) Wartobb zambwienia: 217444,88 PUN

4.4.) Rodzaj zambwienia: Dostawy 

4.5.1.) Krbtki opis przedmiotu zambwienia

1. Przedmiotem zambwienia jest zakup produktbw paliwowych, w systemie bezgotbwkowym na 
stacjach paliwowych Wykonawcy w systemie bezgotbwkowym z wykorzystaniem kart flotowych 
lub kart statego klienta lub innych spersonalizowanych / zindywidualizowanych dokumentbw 
uprawniaj^cych do dokonywania transakcji zakupu paliw ptynnych i ich rejestracji w systemie 
elektronicznym z odroczonym terminem ptatnoSci tj.: a/ benzyn bezolowiowych (CPV 09132100- 
4)b/ olejbw nap^dowych (CPV 09134100-8), Oferowane paliwa muszq.spetniac wymagania 
okreblone w Rozporz^dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie 
wymagah jakosciowych dla paliw ciektych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1680) oraz Rozporzqdzeniu 
Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie wymagah 
jakosciowych dla paliw ciektych (Dz.U. z 2020 r. poz.727).2. Samochody stuzbowe znajdujq.si§ 
na wyposazeniu i w uzytkowaniu kombrek organizacyjnych (oddziatbw) Wojewbdzkiego 
Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa wLodzi maj^cych swoje siedziby w 18 
miejscowosciach na terenie wojewbdztwa tbdzkiego. Adresy siedzib poszczegblnych kombrek 
organizacyjnych, szacowane miesi^czne i roczne zapotrzebowanie paliw ptynnych dla 
poszczegblnych pojazdbw przedstawiono w zat. nr 6 SWZ ..Przewidywane miesi^czne zakupy 
paliw ptynnych dla samochodbw stuzbowych W przypadku nie wykorzystania w okresie 
obowi^zywania umowy szacowanych ilosci paliw wskazanych w pkt 3 ppkt. 3 SIWZ 
Zamawiaj^cy ma prawo rezygnacji z dalszych zakupbw paliwa. Wykonawca nie b^dzie wnosit 
roszczeh z tego tytutu. 3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwoSb skorzystania z prawa opcji 
okreSlonego w art. 441 Ustawy PZP, tj. zakupu wi^kszych iloSci paliw (do 20% wartoSci 
zambwienia podstawowego) w zaleznosci od zapotrzebowania wynikajqcego z trudnych do 
przewidzenia warunkbw rynkowych oraz ewentualnej zmiany liczby pojazdbw stuzbowych 
Zamawiaj^cego w okresie obowi^zywania zawartej umowy. Niewykonanie przez
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Zamawiaj^cego umowy w zakresie prawa opcji, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi 
podstawy jego odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania 
umowy.Sumaryczna ilosc paliwa obj^tego post^powaniem w okresie obowi^zywania umowy 
wynosi: Rodzaj paliwa: etylina bezotowiowa 95 Zamowienie podstawowe (1) w litrach 20440 
prawo opcji (2)w I: 6088 max. (1+2): 36528Rodzaj paliwa: etylina bezotowiowa 98 Zamowienie 
podstawowe (1) w litrach 5620 prawo opcji (2)w I: 1124 max. (1+2): 6744Rodzaj paliwa: olej 
nap^dowy 95 Zamowienie podstawowe (1) w litrach 15680 prawo opcji (2)w I: 3136 max. (1+2): 
188164. W ramach przewidzianych limitow, wybrany w niniejszym post^powaniu Wykonawca, 
umozliwi zakup paliw ptynnych przeznaczonych dla urz^dzeh i sprz^tu takiego jak pilarki 
spalinowe, kosiarki siedzibie WIORiN oraz Oddziatach w: Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i 
Skierniewicach. L^czna ilosc paliwa przewidzianego do zakupu na wskazane cele w okresie 
obowi^zywania umowy wynosi: Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim - 120 I etyliny 
bezotowiowej 95 Delegatura w Sieradzu - 96 I etyliny bezotowiowej 95 Delegatura w 
Skierniewicach - 96 I etyliny bezotowiowej 95WIOR i N w todzi - 360 I etyliny bezotowiowej 95 
oraz -120 I etyliny bezotowiowej 98 - 240 I oleju nap§dowego5. Rozliczenia za zakupione na 
stacjach Wykonawcy paliwa nast^powac powinny z odroczonym terminem ptatnosci nie cz^sciej 
niz dwa razy w miesi^cu na podstawie przedtozonej faktury oraz zat^czonej do tej faktury 
specyfikacji zawieraj^cej przynajmniej informacj^ o dacie dokonania zakupu, rodzaju i ilosci 
zakupionego paliwa, godzinie dokonania transakcji oraz stanie licznika pojazdu podczas 
tankowania. W przypadku osoby dysponujqcej dokumentem na ..okaziciela" specyfikacja 
powinna zawierac przynajmniej informacje o dacie dokonania transakcji zakupu oraz ilosci i 
rodzaju zakupionego paliwa. Wystawiona faktura wraz ze specyfikacja transakcji winna bye 
przestana bezposrednio do WIOR i N w Lodzi. Dokonuj^cy zakupu winien otrzymywac na staeji 
paliw paragon fiskalny potwierdzajetcy dokonanie transakcji. Niezaleznie od tego Wykonawca 
przekazywac b§dzie Zamawiajqcemu zbiorez^ specyfikacja dokonanych zakupow w okresach 
rozliczeniowych wformie elektronieznej na adres poczty internetowej da-lodz@piorin.gov.pla. 
Podstawy do dokonywania zakupow powinna bye indywidualna elektroniezna karta z 
mikroprocesorem identyfikuj^ca pojazdy, ktore b^det tankowane i elektroniezne karty wystawione 
na okaziciela lub inne indywidualne dokumenty uprawniaj^ce do dokonywania zakupow.b. Karty 
lub dokumenty o ktorych mowa powinny bye zabezpieczone indywidualnym kodem 
uniemozliwiaj^cym dokonanie transakcji przez osoby nieuprawnione. Tankowanie paliw na 
podstawie kart imiennych odbywac si§ b§dzie do kanistrow.6. Wykonawca b^dzie posiadat 
wazn^ koncesj^ na sprzedaz paliw b^dqcych przedmiotem zamowienia , przez caty okres 
obowi^zywania umowy. W przypadku utraty koncesji na ktorykolwiek rodzaj paliwa b^d^cego 
przedmiotem zamowienia w okresie obowiqzywania umowy, Zamawiaj^cy ma prawo do 
rozwi^zania umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy.7. Sprzedaz paliw odbywac si$ 
b^dzie sukcesywnie , w zaleznosci od potrzeb Zamawiaj^cego, poprzez dorazne tankowanie 
paliw z wykorzystaniem kart flotowych.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane 
wadami sprzedanego paliwa.9. Wykonawca winien dysponowac staejami paliw spetniaj^cymi 
wymogi przewidziane dla staeji paliw zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 
listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i staeje 
paliw ptynnych, ruroci^gi przesytowe dalekosi^zne stuz^ce do transportu ropy naftowej i 
produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 1853).10. Wykonawca w okresie 
obowi^zywania umowy jest zobowi^zany uwzgl^dnic w systemie zakupu bezgotowkowego paliw 
pojazdy nowe nabyte przez Zamawiaj^cego.l 1. Wykonawca jest zobowi^zany do dysponowania 
przynajmniej jedn^ staeji paliw w miejscowosciach w ktorych siedziby maj^oddziaty 
Zamawiaj^cego lub w odlegtosci nie wi^kszej niz 10 km od miejscowosci, w ktorej siedziby 
maj^oddziaty Zamawiaj^cego oraz przynajmniej pi^c staeji paliw rozsrodkowanych w kazdym z 
pozostatych wojewodztw w kraju.12. Zamawiaj^cy nie zastrzega obowi^zku osobistego 
wykonania zamowienia. Zamawiaj^cy zgda wskazania przez Wykonawcy cz^sci zamowienia, 
ktorej wykonanie zamierza powierzyc podwykonawey. W przypadku braku takiego wskazania, 
Zamawiajqcy uzna, ze Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia samodzielnie.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezotowiowa
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej nap^dowy

SEKCJA V ZAKONCZENrE POSTEPOWANIA

5.1.) Post^powanie zakohczyto si? zawarciem umowy albo uniewaznieniem postfpowania:
Post?powanie/cze£d post?powania zakortczyla si? zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1. ) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1. ) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2. ) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3. ) Liczba otrzymanych od m£P:0

6.1.4. ) Liczba ofert wykonawcow z siedzib^ w pahstwach EOG innych niz pahstwo 
zamawiaj^cego: 0

6.1.5. ) Liczba ofert wykonawcdw z siedzib^ w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj^cych raz^co nisk^ cen? lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj^cych raz^co nisk^ cen? lub koszt: 0

6.2. ) Cena lub koszt oferty z najnizsz^cen^ lub kosztem: 301320,29

6.3. ) Cena lub koszt oferty z najwyzsz^ cen^ lub kosztem: 301320,29

6.4. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktoremu udzielono zamowienia: 301320,29

6.5. ) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj? elektroniczn^: Nie

6.6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest oferty wariantow^: Nie

SEKCJA VIIWYKONAWCA, KT6REMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostalo udzielone wykonawcom wspolnie ubiegaj^cym si? o udzielenie 
zamowienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktdremu udzielono zamowienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktdremu udzielono zamdwienia: Polski Koncern Naftowy ORLEN 
Spdlka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 610188201

7.3.3) Ulica: Chemikbw 7

7.3.4) Miejscowosd: PJock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-411

7.3.6.) Wojewddztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz$€ci zambwienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1. ) Data zawarcia umowy: 2021-03-19

8.2. ) Wartosd umowy/umowy ramowej: 301320,29

8.3. ) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 
Od 2021-04-01 do 2022-03-31

LODZKt wrfjEWdpZKI INSPEKTOK 
tosUNYfflASlEjmriWAOCHKONY

And rzej Kwlatkowski

Ogloszenie o wyniku pos(Q0Owsnla • • OostawyBiulelyn ZamAtvieA PubDcznytn




