
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa paliwa tj. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i skroplonego gazu ropopochodnego LPG dla potrzeb
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach w latach 2023 - 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711668733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Składowa 46

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 63 333 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@word.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.siedlce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-948c4c22-7178-11ed-abdb-a69c1593877c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojewódzka Samorządowa Osoba Prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa paliwa tj. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i skroplonego gazu ropopochodnego LPG dla potrzeb
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach w latach 2023 - 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-948c4c22-7178-11ed-abdb-a69c1593877c

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051249/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliwa tj. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i LPG dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Siedlcach w latach 2023-2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471554/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WORD.WOA.251/2/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
PAKIET NR 1
1. sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Zamawiającego, z
zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji, w systemie kart flotowych lub równoważnym na stacji paliw
położonej na terenie administracyjnym miasta Siedlce.
2. Szacunkowe ilości paliw płynnych będących przedmiotem dostawy:
- benzyna bezołowiowa PB 95 – 20.000 L,
- olej napędowy – 28.000 L,
- skroplony gaz ropopochodny LPG – 8.000 L

4.5.3.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

4.5.5.) Wartość części: 420000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
PAKIET NR 2
1. sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Zamawiającego, z
zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji, w systemie kart flotowych lub równoważnym na stacji paliw
położonej na terenie administracyjnym miasta Garwolin.
2. Szacunkowa ilości paliwa płynnego będącego przedmiotem dostawy:
- benzyna bezołowiowa PB 95 – 20.000 L

4.5.3.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.5.5.) Wartość części: 150000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 367120 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 367120 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 367120 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "OLGROS" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 821-25-75-212

7.3.3) Ulica: STARZYŃSKIEGO 13

7.3.4) Miejscowość: SIEDLCE

7.3.5) Kod pocztowy: 08-110

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 367120 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2023-01-01 do 2024-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu, w wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta na PAKIET NR 2 złożona przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Spółka Akcyjna, 08-400 Garwolin, Al. Legionów 48.Zgodnie z
przedstawionym powyżej stanem faktycznym i prawnym, dotyczącym odrzucenia oferty oraz na podstawie art. 255 pkt 2
ustawy, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w części dotyczącej PAKIETU NR
2, gdyż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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