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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

UWAGA:  
Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 
Roboty budowlane              Dostawy                             Usługi    

SEKCJA I: Zamawiający 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego 

Nazwa 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów 

Lucyna Pakuła 

Adres 

ul. Warzywna 3 

Kod pocztowy  

95-200 

Miejscowość 

Pabianice 

Województwo 

Łódzkie 

Telefon 

(42) 22-59-176 

Faks 

(42) 22-59-170 

Poczta elektroniczna (e-mail) 

lpakula@zwik.pabianice.pl 

Adres internetowy (URL) 

www.zwik.pabianice.pl 

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje 

Taki jak w pkt. I.1   

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia 

Taki jak w pkt. I.1   

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

Taki jak w pkt. I.1   

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Opis 

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

„Zakup paliw napędowych.” 
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup: 
 Benzyny Pb-95 (PN-EN 228); CPV – 23111200-0 w ilości – 5 500 litrów; 
 Oleju napędowego niskosiarkowego (PN-EN 590); CPV – 23121100-2 w ilości – 46 000 litrów. 

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw 

Stacja paliw w Pabianicach zlokalizowana w promieniu 5 km od siedziby Zamawiającego tj. Pabianice ul. 

Warzywna 3. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

NIE  TAK  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

NIE    TAK    

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia 
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 Benzyna Pb-95 (PN-EN 228); CPV – 23111200-0 w ilości – 5 500 litrów; 
 Olej napędowy niskosiarkowy (PN-EN 590); CPV – 23121100-2 w ilości – 46 000 litrów. 
 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 

Okres w miesiącach      i/ lub w dniach        (licząc od daty udzielenia zamówienia) 

lub: Data rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 r 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) Wymagania dotyczące wadium. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 
 
III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy 

spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne 

A)  Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia. 
B) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia  
C) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
D) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 52 i § 54 Regulaminu 

Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi. 
E) Wykonają zamówienie w terminie do 30.09.2019 r. 
F) Zaakceptują termin płatności – minimum 14 dni od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni 

dzień danego okresu rozliczeniowego. 
G) Być właścicielem lub posiadać (np. dzierżawić) minimum jedną stację zlokalizowaną w promieniu 5 km od 

siedziby zamawiającego tj. budynku biurowca zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3. 
H) Zapewnią możliwość tankowania na wyznaczonej stacji przez 24 h/dobę. 

I) Zaakceptują załączony projekt umowy z klauzula waloryzacyjną ceny wg następującego wzoru: 
 

n 
∑cena fakturowania = 
i=1  

 

Cena ofertowa 
X cena i-tego dnia  Cena detaliczna na dzień 

złożenia oferty 
 
J) Posiadają zamontowany i wdrożony na wymienionej w pkt. G stacji paliwowej system rozliczeń między 

Wykonawcą a Zamawiającym umożliwiający prowadzenie ewidencji wzajemnych obrotów za pomocą 
elektronicznych kart rozliczeniowych upoważniających do bezgotówkowego zakupu paliw, (których koszt 
udostępnienia ma być uwzględniony w cenie oferty – minimum 40 sztuki) na podstawie, których 
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT. 

 
SEKCJA IV: TRYBY 

IV.1) tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony   

IV.1.2 Kryteria oceny ofert 

 A)  Najniższa cena     

lub 

     B)  Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:  

_________________________________________________________ - ____ % 

 

_________________________________________________________ - ____ % 
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_________________________________________________________ - ____ % 

 

IV.2) Informacje administracyjne 

IV.2.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień 

Dostępne do 12/09/2018 

Cena (o ile dotyczy) – 

IV.2.2)  Termin składania ofert  

Data 12/09/2018  

Godzina  11:00  

IV.2.3)  Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego) 

Do    /  /           lub    miesięcy i/ lub 30 dni od ostatecznego terminu składania 

ofert 

IV.2.4)  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 

Data 11/09/2018   Godzina  11:15 

Miejsce: w siedzibie Zamawiającego 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE 

V.1)  Data ogłoszenia 04/09/2018 

............................................................. 

Podpis Zarządu 


