
Wlodawa: Dostawa paliw do pojazd6w i sprz~tu Zarzqdu Dr6g
Powiatowych we Wlodawie

Numer ogloszenia: 463172 ·2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGlOSZENIE a ZAMOWIENIU - dostawy

zamieszczanie ogtoszenia: obowiqzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

I. 1) NAZWA 1ADRES: zarzqd Dr6g Powiatowych , ul. Lubelska 60/6, 22-200 Wtodawa, woj. lubelskie, tel. 82

5723018, faks 82 5725513.

Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1)OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11.1.1)Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Dostawa paliw do pojazd6w i sprz~tu zarzqdu

Dr6g Powiatowych we Wtodawie.

11.1.2)Rodzaj zam6wienia: dostawy.

11.1.4)OkreSienie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zam6wienia: przedmiotem zam6wienia jest

sukcesywna dostawa benzyny bezclowiowej 95 i oleju .nap~dowego do pojazd6w i sprz~tu zamawiajqcego.

przedmiot zam6wienia b~dzie swiadczony wielorazowo w zaleznosci od biezqcych potrzeb zamawiajqcego w

postaci swiadczen cZqstkowych w ilosci maksymalnej: - benzyna bezclowiowa 95 - 4500 Iitr6w; - olej nap~dowy

- 19 000 Iitr6w Szczegrnowy opis przedmiotu zam6wienia, warunki wykonania oraz warunki odbioru zostafy

okreslone w opisie przedmiotu zam6wienia.

11.1.6)Wsp61ny Stownik zam6wien (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

11.1.7)Czy dopuszcza si~ ztozenie oferty cZ~Sciowej: nie.

11.1.8)Czy dopuszcza si~ ztozenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

111.2)ZALlCZKI
111.3)WARUNKI UDZlAt.U W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEt.NIANIA
TYCH WARUNKOW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreSlonej dziatalnoSci lub czynnoSci, jezeli przepisy
prawa naktadajq obowiqzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spefnienie

Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

http://www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl


111.3.2)Wiedza i dOSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

lamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spel'nienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

111.3.3)Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

lamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spel'nienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zam6wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

lamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spel'nienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

11I.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

lamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spel'nienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

11I.4)INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZVC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEt..NIANIA WARUNKOW UDZlAt..UW POST~POWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
11I.4.1)W zakresie wykazania spelniania przez wykonawc~ warunk6w, 0 kt6rych mowa wart. 22 ust. 1
ustawy, opr6cz oSwiadczenia 0 spelnianiu warunk6w udzialu w post~powaniu nalezy przedlozyc:

• potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziafalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakfadajq obowiqzek ich posiadania, w szczeg61nosci koncesje, zezwolenia lub
licencje;

111.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy
przedlozyc:

• Iista podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. 0 ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji 0 tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

11I.6)INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4)albo w pkt 111.5)
1. Wykaz cen. 2. laakceptowany (podpisany) wz6r umowy. 3. Pel'nomocnictwa do reprezentowania w
post~powaniu i podpisania umowy (w przypadku Wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 zam6wienie)

IV.1) TRYB UDZIELENIAZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzane z przedmiotem zam6wienia:

1 - Cena - 80
2 - Upust - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia:



www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl
Specyfikacj~ istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskae pod adresem: Siedziba Zarzqdu Dr6g
Powiatowych we Wfodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Wfodawa.
IVAA) Termin sktadania wnioskow 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu lub ofert: 25.11.2013
godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zarzqdu Dr6g Powiatowych we Wfodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Wfodawa -
Sekretariat. Otwarcie ofert nastqpi 25.11.2013r. 0 godz. 10:45 w siedzibie Zamawiajqcego.
IVA.S) Termin zwietzania ofertet: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczetce finansowania projektu/programu ze Srodkow Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkow pochodzetcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajetcych zwrotowi
Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym
Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catoSci lub cZ~Sci zamowienia: nie

http://www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

