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Stargard Szczeci ński: Bezgotówkowy zakup paliw do środków 

transportu oraz sprz ętu Zarz ądu Dróg Powiatowych w Stargardzie 

Szczecińskim.  

Numer ogłoszenia: 404736 - 2014; data zamieszczenia : 10.12.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 

Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5775219, faks 091 5775219. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zdp.stargard.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Bezgotówkowy zakup paliw do 

środków transportu oraz sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Bezgotówkowy zakup 

paliw do środków transportu oraz sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim. 

Zadanie 1 Zakup paliw dla samochodów stacjonujących w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w 

Stargardzie Szczecińskim Zadanie 2 Zakup paliw do sprzętu oraz dla samochodów stacjonujących 

w siedzibie Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw, 

które muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 

2013 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U z 2013 r. poz. 1058 z późn. 

zm.). 2. Wielkość zamówienia obejmuje dostawę paliw dla pojazdów oraz sprzętu w roku 2015 w 

szacunkowych ilościach: 1) zadanie nr 1 a) benzyna bezołowiowa (Pb95) - 2 500 litrów; b) olej 



napędowy (ON) - 1 100 litrów. 2) zadanie nr 2 a) benzyna bezołowiowa (Pb95) - 500 litrów; b) olej 

napędowy (ON) - 11 100 litrów. W związku z tym, że ilość dostaw paliwa uzależniona jest od 

bieżących potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych, Zamawiający zastrzega, iż ilość paliwa podana w 

niniejszym punkcie jest ilością szacunkową (orientacyjną) podaną w celu prawidłowego określenia 

wartości zamówienia. Zamawiający ma prawo do zakupu ilości większych lub mniejszych niż 

wskazane. Zwiększona lub zmniejszona ilość paliw wynika ze specyfiki działalności Zamawiającego 

(zimowe utrzymanie dróg, remonty bieżące itp.) oraz z uwagi na warunki pogodowe w ciągu roku, 

które mają duży wpływ na zużycie paliwa. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie według 

rzeczywistej ilości zakupionego paliwa. 3. Warunkiem Zamawiającego jest, aby stacje paliw 

znajdowały się nie dalej niż: 1) zadanie nr 1 - do 5 km (pięć kilometrów) od siedziby Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard Szczec. 2) zadanie 

nr 2 - do 5 km (pięć kilometrów) od siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu ul. Armii 

Krajowej 52, 73-120 Chociwel. 4. Tankowanie paliw stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi 

bezpośrednio do środków transportu i sprzętu Zamawiającego i odbywać się będzie sukcesywnie - 

w zależności od potrzeb - przy użyciu elektronicznych, bezgotówkowych kart paliwowych w 

wybranej stacji paliwowej Wykonawcy, która winna być położona w odległości nie większej niż: 5 

km od siedziby Zamawiającego w Stargardzie Szczecińskim lub/i* 5 km od siedziby Obwodu Dróg 

w Chociwlu. Do oferty należy wpisać miejsce położenia (adres) stacji paliw. 5. Wykonawca 

zobowiązany jest umożliwić całodobową obsługę w zakresie tankowania środków transportu i 

sprzętu w paliwa. 6. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych środków transportu oraz dane sprzętu 

Zamawiający przekaże Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Zamawiający dopuszcza składanie 

ofert częściowych na każde zadanie stanowiące przedmiot zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  



• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności nastąpi poprzez sprawdzenie czy w 

dołączonych do oferty dokumentach Wykonawca wykazał, że posiada koncesję wydaną 

przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jt. Dz. U z 2012 r., poz. 1059 z 

późn. zm.) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia powyższy warunek powinien spełniać każdy wykonawca. Zamawiający 

będzie posługiwał się formułą - spełnia/nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku 

poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ) 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku 

poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ) 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku 

poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ) 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku 

poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

należy przedło żyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 



1. wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1(1A - 1B)* do SIWZ; 2. wykaz części zamówienia, 

jakie będą powierzone Podwykonawcom (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 6, 3. upoważnienie osób 

podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne 

niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym 

Wykonawcę do obrotu prawnego. 4. pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu 

w imieniu grupy wykonawców (jeżeli dotyczy). 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.zdp.stargard.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Dróg 

Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard Szczeciński pok. nr 18. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub 

ofert:  18.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 

Stargard Szczeciński pok. nr 3. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Zadanie 1 Zakup paliw dla samochodów stacjonujących w siedzibie 

Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem 

zamówienia są dostawy paliw, które muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.). 2. Wielkość zamówienia obejmuje dostawę 



paliw dla pojazdów oraz sprzętu w roku 2015 w szacunkowych ilościach: 1) zadanie nr 1 a) 

benzyna bezołowiowa (Pb95) - 2 500 litrów; b) olej napędowy (ON) - 1 100 litrów. 3. 

Warunkiem Zamawiającego jest, aby stacje paliw znajdowały się nie dalej niż: 1) zadanie nr 1 - 

do 5 km (pięć kilometrów) od siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 

ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard Szczec. 4. Pozostałe warunki zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia podanym w SIWZ.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Zadanie 2 Zakup paliw do sprzętu oraz dla samochodów stacjonujących w 

siedzibie Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem 

zamówienia są dostawy paliw, które muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.). 2. Wielkość zamówienia obejmuje dostawę 

paliw dla pojazdów oraz sprzętu w roku 2015 w szacunkowych ilościach: 1) zadanie nr 2 a) 

benzyna bezołowiowa (Pb95) - 500 litrów; b) olej napędowy (ON) - 11 100 litrów. 3. 

Warunkiem Zamawiającego jest, aby stacje paliw znajdowały się nie dalej niż: 1) zadanie nr 2 - 

do 5 km (pięć kilometrów) od siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu ul. Armii 

Krajowej 52, 73-120 Chociwel. 4. Pozostałe warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w SIWZ.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 


