
Wrocław: Bezgotówkowa dostawa (zakup) pędnych paliw do 

samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu (WAD 272.3.2015) 

Numer ogłoszenia: 260724 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 131439 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. 

Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3718435 w. 38, 604975668, faks 71 

3718432. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowa dostawa (zakup) pędnych 

paliw do samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu (WAD 272.3.2015). 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 

(zakup) paliwa płynnego - benzyny 95 bezołowiowej, oleju napędowego ON oraz gazu LPG - 

tankowanie bezgotówkowe samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sieć stacji 

dystrybucyjnych. 2. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia za cały okres trwania umowy ( 3 

lata) wynosi: a) benzyna bezołowiowa 95 - 38 000 litrów b) Olej napędowy ON - 19 000 litrów c) Gaz 

LPG - 4 000 litrów Rzeczywista ilość realizowanego zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb 

Zamawiającego i może się różnić od wskazanych powyżej ilości. Wykonawcy z tytułu mniejszego 

wykorzystania zakresu realizacji umowy nie przysługuje odszkodowanie. 3.Zamawiający wymaga (ze 

względów ekonomicznych realizacji zamówienia), aby Wykonawca wskazał po jednej stacji 

znajdującej się w każdej z wymienionych w załączniku nr 1.2 do SIWZ miejscowości lub w innej 

miejscowości na terenie danego wskazanego powiatu, na których możliwa będzie realizacja 

bezgotówkowego tankowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego (dla każdej lokalizacji) oraz 

dodatkowo gazu LPG dla miasta Wrocław. 4.Zakupy w/w paliw dokonywane będą za pomocą kart 

wystawionych na numer rejestracyjny samochodu. Stawka za jednostkowa ( za litr paliwa) wg 

rzeczywistej ceny dnia. Jednostkowy koszt netto wydania karty stały wg formularze ofertowego. Karty 

muszą być zabezpieczone kodem PIN. Rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT nie częściej 

niż dwa razy w miesiącu, termin płatności nie krótszy niż 14 dni od daty wystawienia (dłuższy termin 

dodatkowo punktowany). Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, rodzaj paliwa, cena 1 litra 

paliwa, wartość zakupu paliwa, numer rejestracyjny tankowanego samochodu). W razie utraty kart 

Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne. Wykonawca ma zapewnić blokadę karty w całej 

sieci punktów sprzedaży, po zgłoszeniu jej utraty przez Zamawiającego u Wykonawcy. 



5.Wyszczególnienie samochodów aktualnie posiadanych przez Zamawiającego zawarte jest w 

załączniku nr 3 do SIWZ... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.42.30-8, 09.13.30.00-0. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 PKN ORLEN S.A, ul.Chemików 7, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 301695,75 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 287217,30  

 Oferta z najniższą ceną: 287217,30 / Oferta z najwyższą ceną: 287217,30  

 Waluta: PLN . 

 


