GMINA CEWICE
Ogłoszenie nr 510558198-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy:
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy
Cewice
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 763884-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, Krajowy numer identyfikacyjny
77097975000000, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
598 613 460, e-mail sekretariat@cewice.pl, faks 598 613 462.
Adres strony internetowej (url): www.cewice.pl
Adres profilu nabywcy: nd
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nd
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP-ZKK.271.31.2020.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę pojawiających się potrzeb zakup paliwa
płynnego, spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 09 października 2015 r. ( Dz. U. z
2015 r., poz. 1680 ze zm.) na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy w
Cewicach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę: 1) Oleju napędowego ( ON
diesel ) w ilości 60.000 litrów 2) Benzyny bezołowiowej ( PB-95) w ilości 7.000 litrów
Zamawiający ponadto wymaga aby: a) stacja paliw, na której dokonywane będą zakupy paliw
znajdowała się w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych Gminy
Cewice. b) stacja paliw była czynna całodobowo, c) olej napędowy spełniał wymagania
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obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590, d) benzyna bezołowiowa Pb-95 spełniała
wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 228. Zamawiający w dniu podpisania
umowy dostarczy wybranemu Wykonawcy wykaz osób uprawnionych do tankowania w
ramach przedmiotowego zamówienia. Wykaz ten będzie uaktualniany w ramach potrzeb
Zamawiającego, na jego pisemną prośbę. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w
okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw Wykonawcy z dnia
zakupu pomniejszone o rabat podany w ofercie 2. Wymagania związane z zatrudnieniem na
umowę o pracę 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności obsługi
dystrybutorów i sprzedaży paliwa podczas realizacji zakresu zamówienia. 2. W trakcie
realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania
wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji
zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: •
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności, których
dotyczy wezwanie Zamawiającego; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy; • inne dokumenty Dokumenty powyższe powinny zawierać informacje, w
tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę oraz
zakres obowiązków pracownika. 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych
przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez
wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. W przypadku
Wykonawców zagranicznych Zamawiający wymaga odnośnie zapisów punktu 1 powyżej
przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób
wykonujących wskazane czynności 7. Zapis punktu 1 i 6 powyżej nie dotyczy przypadków
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prawem wyłączonych, np.: gdy wspólnicy spółki będą samodzielnie wykonywać wskazane
czynności. 3. Informacje pozostałe 1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie
składania oferty , że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element
oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis
zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby
Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów
technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. 2. Ponadto
Zamawiający wymaga, aby stacje paliw umożliwiały w razie potrzeby korzystanie z nich
przez osoby niepełnosprawne i osoby z ograniczeniami poruszania się. 3. Zamawiający
wymaga, aby lokalizacja stacji paliw nie przekraczała odległości 10km od granic
administracyjnych Gminy Cewice.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 09132100-4
Dodatkowe kody CPV: 09134100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie
III.3) Informacje dodatkowe: nd
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 293960
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: ARKADA M. i T. Kwidzińscy s.j. ,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. B. Krzywoustego 15A
Kod pocztowy: 84-300
Miejscowość: Lębork
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Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 294130
Oferta z najniższą ceną/kosztem 294130
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 294130
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca
przewiduje
powierzenie
wykonania
części
zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: nd
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