
Katowice: Zakupy paliw płynnych: benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego ON 

na stacji benzynowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Francuskiej 78 

Numer ogłoszenia: 59636 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 

Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3593002, faks 032 3593001. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakupy paliw płynnych: benzyny 

bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego ON na stacji benzynowej zlokalizowanej w 

Katowicach przy ul. Francuskiej 78. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakupy paliw płynnych: benzyny bezołowiowej 

Pb-95 i oleju napędowego ON na stacji benzynowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. 

Francuskiej 78. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 

30.16.31.00-0. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 



IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 ANWIM S.A., ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 147000,00 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 180810,00 

 Oferta z najniższą ceną: 180810,00 / Oferta z najwyższą ceną: 180810,00 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

): Zamawiający zamierza dokonywać zakupów paliw płynnych (ON i Pb-95) do 

swoich pojazdów służbowych na stacji paliw wykonawcy, znajdującej się na terenie 

WORD Katowice. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz ze 

względów organizacyjnych dojazd wszystkich posiadanych pojazdów do następnej 

stacji paliw BP oddalonej o łącznie 3 km i ok. 20 minut przejazdu w ruchu miejskim 

generuje nie uzasadnione koszty. W celu uniknięcia kosztów z tym związanych 

zamawiający zdecydował się udzielić zamówienia z zastosowaniem trybu z wolnej 

ręki. Dokonano analizy na podstawie liczby tankowań z poszczególnych miesięcy. 

Przewidywane dojazdy przedstawiają się następująco: - lipiec 2014 r. - 128 tankowań, 

zaoszczędzony dystans 384 km i czas 42h i 40 minut czasu pracy pracowników 

technicznych, 170 zł zużytego paliwa za dojazd (10:100xilość km x cena 4,50zł.) - 

listopad 2014 r. - 121 tankowań, zaoszczędzony dystans 363 km i czas 40h i 20 minut 

czasu pracy pracowników technicznych, 160 zł zużytego paliwa za dojazd 

(10:100xilość km x cena 4,50zł.) - styczeń 2015 r. - 68 tankowań, zaoszczędzony 

dystans 204 km i czas 22h i 40 minut czasu pracy pracowników technicznych, 90 zł 

zużytego paliwa za dojazd (10:100xilość km x cena 4,50zł.) Wykonawcy, któremu 

zamawiający zamierza udzielić powyższego zamówienia całkowicie zminimalizuje 

przewidywane koszty oraz zaoszczędzi czas pracownikom 

 



 


