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Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 268646-2014 z dnia 2014-08-12 r. Og oszenie o zamówieniu - Rzeszów
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegaj ca na zakupie paliw p ynnych dla MPGK- Rzeszów Sp. z o.o. tj.: oleju nap dowego
w ilo ci do 15 000 litrów, benzyny bezo owiowej PB 95 w ilo ci do 30 000 litrów. 2.Jest to zakup w formie...
Termin sk adania ofert: 2014-08-20

Rzeszów: Dostawa polegaj ca na zakupie paliw p ynnych dla MPGK- Rzeszów Sp.
z o.o.
Numer og oszenia: 294586 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og oszenia w BZP:
268646 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., al. gen. W adys awa
Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8613001, faks 017 8613003.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: Spó ka z o.o. ze 100 % udzia em gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Dostawa polegaj ca na zakupie paliw p ynnych dla MPGKRzeszów Sp. z o.o..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegaj ca na zakupie paliw p ynnych
dla MPGK- Rzeszów Sp. z o.o. tj.: oleju nap dowego w ilo ci do 15 000 litrów, benzyny bezo owiowej PB 95 w ilo ci do 30
000 litrów. 2.Jest to zakup w formie bezgotówkowej do zbiorników pojazdów s

bowych i pojemników (kanistrów)

dostarczonych przez Zamawiaj cego. 3.Zamawiaj cy wymaga, aby min. dwie stacje paliw zlokalizowane by y na terenie
Miasta Rzeszowa, w tym jedna w odleg

ci od lokalizacji MPGK - Rzeszów ul. Szpitalna 26, nie wi kszej ni 3 kilometry

drog publiczn , czynna przez wszystkie dni tygodnia od godziny 6:00 do 22:00. 4.Tankowanie paliwa do kanistrów
odbywa si b dzie tylko i wy cznie za okazaniem stosownych upowa nie wystawionych przez MPGK. 5.Zamawiaj cy
przed

y Wykonawcy wykaz pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi do których b dzie tankowane paliwo.

6.Wykonawca b dzie prowadzi ewidencj zakupionego paliwa dla ka dego z pojazdów i tankowa do kanistrów
Zamawiaj cego. 7.Cz stotliwo

tankowania odbywa si b dzie sukcesywnie, w zale no ci od potrzeb Zamawiaj cego.

8.Podane powy ej ilo ci s szacunkowe. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do nie zakupienia paliwa w ilo ciach
podanych w okresie obowi zywania umowy. W takim przypadku Wykonawca nie b dzie

da realizacji pozosta ej ilo ci

oraz odszkodowania. Rozliczenia pomi dzy Wykonawc a Zamawiaj cym dokonywane b
zakupionych przez Zamawiaj cego ilo ci. 9.Wykonawca ponosi pe
restrykcj na

odpowiedzialno

na podstawie faktycznie

za jako

enia kar umownych oraz kosztów naprawy uszkodze sprz tu i pojazdów b

sprzedanego paliwa, pod

cych nast pstwem
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stosowania przez Wykonawc niew

ciwego paliwa, niezgodnego z wymaganiami okre lonymi w Rozporz dzeniu Ministra

Gospodarki z 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymaga jako ciowych dla paliw ciek ych (Dz. U. 2013, poz. 1058 ze zm.).
10.Wykonawca zobowi zany jest udost pni do wgl du na

danie Zamawiaj cego wiadectwo jako ci na dan parti

paliwa. 11.Zamówienie b dzie realizowane na zasadach okre lonych w niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy (za cznik do
SIWZ)..
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 09.13.21.10-4, 09.13.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci , ul. Lubelska 54, 35-233
Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa warto

zamówienia (bez VAT): 226620,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 188850,00
Oferta z najni sz cen : 230389,76 / Oferta z najwy sz cen : 230389,76
Waluta: PLN.
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