
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 179991-2015 z dnia 2015-12-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów silnikowych i smarnych, smarów 
oraz płynów eksploatacyjnych, do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi zwanych w 
dalszej części produktami Szczegółowy opis przedmiotu...
Termin składania ofert: 2015-12-15 

Szczecin: Dostawa olejów silnikowych i smarnych, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do 
pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi będących w użytkowaniu Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 5005 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 179991 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. 
zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa olejów silnikowych i 
smarnych, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi 
będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 
olejów silnikowych i smarnych, smarów oraz płynów eksploatacyjnych, do pojazdów 
samochodowych, motocykli i łodzi zwanych w dalszej części produktami Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia oraz szacunkowe ilości zamawianych produktów stanowi załącznik nr 6 do
siwz. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i 
ryzyko do SO nr 1 ul. Wernyhory 5 w Szczecinie i SO nr 2 ul. Szczecińska 21A w Koszalinie oraz 
do rozładunku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby 
oferowane produkty dostarczane były w oryginalnych opakowaniach producenta, szczelnie 
zamkniętych i zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem, o pojemnościach opakowań 
określonych w załączniku nr 6. Zamawiający dopuszcza dostawę konfekcjonowanego płynu 
chłodzącego i Adblue w nieoryginalnych, szczelnie zamkniętych i oplombowanych zwrotnych 
pojemnikach firmy, która jest autoryzowanym dystrybutorem danego produktu. Na opakowaniu 
powinny znajdować się w szczególności następujące informacje: nazwa produktu, nazwa 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=179991&rok=2015-12-07


producenta, pojemność, data produkcji, data przydatności do użycia. Wykonawca załączy do 
pierwszej dostawy komplet aktualnych kart charakterystyki dla wszystkich produktów 
wymienionych w zał. nr 6. Wraz z pierwszą dostawą produktów w opakowaniach o pojemności 
powyżej lub równej 100 L - zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz, należy dostarczyć stosowne 
urządzenia do SO 1 i SO 2 umożliwiające dozowanie olejów i płynów z pojemników. Termin 
realizacji zamówienia: maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dostawy 
odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00. Zamawiający wymaga, aby 
dostarczone produkty były z bieżącej produkcji (maksymalnie 6 miesięcy od daty produkcji, w 
przypadku olejów do łodzi maksymalny termin od daty produkcji 12 miesięcy), a ich termin 
przydatności do użycia nie powinien być krótszy niż 24 miesiące. 3. Pozostałe wymagania 
dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za przedmiot 
zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz. 4. 
Podwykonawcy: W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy 
podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca 
będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.16.50-2, 09.21.11.00-2, 09.21.10.00-1, 
24.96.10.00-8, 24.95.11.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

• Proauto Sp. zo.o., Łukasińskiego 134, 71-215 Szczecin Mierzyn, kraj/woj. 
zachodniopomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268051,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 268980,58 

• Oferta z najniższą ceną: 268980,58 / Oferta z najwyższą ceną: 295807,87 

• Waluta: PLN .




