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Włodawa: Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg
Powiatowych we Włodawie

Numer ogłoszenia: 318156 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

~ zamówienia publicznego
Dzawarcia umowy ramowej
D ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lubelska 60/6, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie, tel. 82
5723018, faks 825725513.

Adres strony intemetowej zamawiającego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg
Powiatowych we Włodawie.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie 2. Przedmiot zamówienia będzie
świadczony wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń
cząstkowych: 1) benzyna bezołowiowa 95 - 10 000 litrów 2) olej napędowy - 40 000 litrów 3) materiały
eksploatacyjne bezpośrednio związane z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodów i sprzętu - oleje
silnikowe, hydrauliczne i przekładniowe, płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice
ochronne, ściereczki, itp. 3. Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz. U. z 2015r.
poz. 1680 oraz warunki techniczne i jakościowe określone w polskich normach: - benzyna bezołowiowa 95 - PN
- EN 228 - olej napędowy - PN - EN 590.
11.1.5)

Dprzewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.21.10.00-1, 24.96.00.00-1,
39.83.15.00-1, 09.21.11.00-2.
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

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

111.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
11I.2)ZALICZKI
111.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

111.3.2)Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

111.3.3)Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

111.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

11I.4)INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
11I.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;

11I.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

111.4.4)Dokumenty dotyczące przynależności 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;

111.6)INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt lilA) albo w pkt 111.5)
1. Wykaz cen. 2. Zaakceptowany (podpisany) wzór umowy 3. Pełnomocnictwa do reprezentowania w
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postępowaniu i podpisania umowy w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80
2 - Upust - 20

IV.2.2)

Dprzeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zarządu Dróg
Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015
godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60,22-200 Włodawa-
Sekretariat. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 4.12.2015r. o godz. 10:45.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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