
UCHWAŁA N r . O .2021
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pn. Dostawa paliw płynnych na lata 2021- 2022 do pojazdów
samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu
Sierpeckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t, j. Dz. U. z 2020 r. póz. 920), art. 41 i art. 275 pkt. l
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
póz. 2019 z późn. zm.) oraz § 64 ust. l pkt. l i 4 oraz § 77 ust. l Statutu Powiatu
Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maź. z 2019 r., póz. 499) uchwala się, co następuje:

§ l . Wyznacza się Starostwo Powiatowe w Sierpcu j ako j ednostkę
organizacyjną właściwą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę paliw płynnych w roku 2021 - 2022 do pojazdów
samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu
Sierpeckiego.

§ 2, Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa
w § l wspólnie z zamówieniem na dostawę paliw płynnych w roku 2021 -2022 dla
potrzeb SPZZOZ w Sierpcu, prowadzonym na podstawie art. 41 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, o łącznej wartości poniżej
214.000 euro - w trybie podstawowym bez negocjacji - zgodnie z wnioskiem
stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

L Andrzej Cześnik - Przewodniczący

2. Sławomir Olej niczak- Członek

3. Sławomir Kry stek -Członek

4. Marek Chyliński - Członek

5. Dariusz Twardowski -Członek



Załącznik nr 2 do
Regulaminu Udzielania
Zamówień Publicznych
w Starostwie Powiatowym
w Sierpcu

Data 01.02.2021 r.
Nr sprawy ON.272.06.2021

Zarząd Powiatu
w Sierpcu

WNIOSEK
o \vyrazenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. Wnioskodawca:
Wydział Organizacji i Nadzoru ' '• •

2. Rodzaj zamówienia publicznego (właściwe podkreślić):
a) roboty budowlane
b) usługi .
c) dostawy

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia: -
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw czyli bezgotówkowe tankowanie paliw
płynnych silnikowych: benzyny bezołowiowej (Pb95), oleju napędowego (ON) autogazu
(LPG). Dostawy paliw obejmować będą:
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Olej napędowy ON
Autogaz LPG
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Wspólny Slownik Zamówień : kod CPV :

09.13.21.00-4 (benzyna bezołowiowa)
09.13.40.00-8 (olej napędowy)
09.1330.00-0 (skroplony gaz ropopochodny ':
LPG) :

Realizacja zamówienia będzie polegać na sukcesywnym bezgotówkowym zakupie paliw
płynnych do pojazdów samochodowych według potrzeb Zamawiającego, na stacji paliw
wskazanej przez Wykonawcę. Każdorazowa sprzedaż paliw będzie dokonywana wg ceny
hurtowej netto nie wyższej jak obowiązująca danego dnia w PKN Orlen z uwzględnieniem
zaoferowanego przez wykonawcę stałego upustu lub stałej marży + VAT. - •
Odbiorcami paliw płynnych będą: :
- Starostwo Powiatowe w Sierpcu,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu, :
- Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu,
- Zespół Szkół Nr l w Sierpcu, > ;
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu, ' ;

- Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu ;
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, . '



- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu,
- Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie,
- Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie.
Stacja paliw nie może być oddalona od siedziby Zamawiającego w odległości
przekraczającej 5 km.
Jednorazowe tankowanie obejmować będzie indywidualne potrzeby w dniu tankowania
pojazdu. Podstawą rozliczeń będzie dokument W-Z (oddzielny dla każdego pojazdu)
zawierający dane dotyczące miejsca i daty oraz ilości i rodzaju dostarczanego paliwa, cenę
paliwa oraz numer rejestracyjny pojazdu, do którego tankowano paliwo.
Zaplata za zakupione paliwo odbywać się będzie przelewem bankowym w terminie 14 dni
od daty dostarczenia faktury, wystawianych w okresach miesięcznych za wszystkie
tankowania wykonane w danym miesiącu - oddzielnie dla każdej z jednostek.
Przedmiot zamówienia powinien posiadać koncesję na sprzedaż paliw oraz aktualny atest
(świadectwo jakości) okazywane przynajmniej raz na kwartał Zamawiającemu poprzez
przekazanie jego kopii.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie
ilościowym w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego - nie może to stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń,
W przypadku rozszerzenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym w zależności od
bieżących potrzeb Zamawiającego - nie może to stanowić podstawy do zmiany wysokości
marż umownych.
4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
Pozwoli na uzyskanie korzystniejszej ceny zakupu paliwa.
5. Szacunkowa wartość zamówienia:
Benzyna bezołowiowa Pb95
netto: 3,64zł/l x 22.0001= 80.080,00 zł, brutto; 98.498,40 zł
Olej napędowy ON
netto:3,70zWx 137.5001 = 508.750,00 z!, brutto: 625.762,50zl
AutogazLPG
netto: 1,83 zł/l x 7.334 l = 13.421,22 zł, brutto: 16.508,10 zł
Razem:
netto: 602.251,22 zł, tj. 14L065f57euro, brutto: 740.769,00zł
6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
CenaPb95,ON obowiązująca na stacji PKNORLEN w dniu 30.01.2021 r. oraz LPG cena
obowiązująca na stacji PKN ORLEN w dniu 29.01.2021 r.
7. Źródło finansowania zamówienia:
Budżet powiatu na rok 2021 i budżet na 2022, oraz w zakresie zamówienia w imieniu i na
rzecz SPZZOZ w Sierpcu budżet SPZZOZ w Sierpcu.
8. Termin realizacji zamówienia:
Od l marca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
9. Proponowany tryb postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia:
Tryb podstawowy bez prowadzenia negocjacji.
10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:
Przedmiot zamówienia to dostawa paliw płynnych, które są produktami powszechnie
dostępnymi o ustalonych standardach jakościowych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. l Pzp. Zatem - przedmiot
zamówienia może być uzyskany w trybie podstawowym.



11. Proponowany skład Komisji przetargowej (jeśli wybrana procedura tego wymaga):
1) Magdalena Piotrowska - Przewodnicząca Komisji,
2) Łukasz Szpakowski - Członek,
3) Adam Kurta - Członek,
4) Tomasz Gołębiewski - Sekretarz.

12. Tryb powołania Komisji przetargowej:
Zarządzenie Starosty Sierpeckiego

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia: • . ; - • :
Środki na zakup znajdują się w budżetach jednostek organizacyjnych ̂ raz budżecie
Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 i 2022.

podjS?

Zup. S ST Y

wydziahj Organizuj iNaozora

OPINIA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. • Prawo zamówień publicznych (pz. U. z
2019 r. póz. 2019 z póin. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego moie
wyznaczyć spośród podległych ^samorządowych jednostek organizacyjnych jednostkę
organizacyjną \vlalciwa do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz
tych jednostek. Jednocześnie SPZZOZ na podstawie art 38 ust. 2 Pzp; wystąpił o
przeprowadzenie, zamówienia publicznego na dostawę paliw na lata 2021 - 2022 dla potrzeb
SPZZOZ przez Powiat Sierpecki wspólnie z zamówieniem na dostawę paliw dla potrzeb
powiatowych jednostek organizacyjnych, upoważniając Powiat do przeprowadzenia
postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz SPZZOZ. -
Wspólne przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia pozwoli na osiągnięcie
korzyści ekonomicznych w odniesieniu do zamawianych dostaw. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa paliw - produktu powszechnie dostępnego o, ustalonych standardach jakościowych.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone: w przepisach wydanych na podstawie art!
3 ust. l Pzp. Zatem przedmiot zamówienia może być uzyskany w trybie podstawowym bez
negocjacji na postawie art 275 ust.1 ustawy z dnia 11.09,2019 r. - Prawo omówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r. póz. 2019 zpóźn, zm.).

01.02.2021 r.
(data) ....,,.,.

' (podpis;


