
Krosno: Sprzeda Ŝ benzyny bezołowiowej i oleju nap ędowego do 

samochodów słu Ŝbowych i sprz ętu drogowego w 2008r.  

 

Numer ogłoszenia: 247915 - 2007; data zamieszczenia : 12.12.2007 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

  

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

  

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
  

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, woj. 

podkarpackie, tel. 013 4375796, fax 013 4366037. 

  

• •                  Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.republika.pl/pzdhtml 

  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
  

II.1) OPIS 

  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  SprzedaŜ benzyny bezołowiowej i oleju 

napędowego do samochodów słuŜbowych i sprzętu drogowego w 2008r.. 

  

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

  

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  SprzedaŜ benzyny 

bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów słuŜbowych i sprzętu drogowego w 2008r. 

 

I. Część 1: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów słuŜbowych i 

sprzętu drogowego w 2008r. - na terenie gminy Dukla 

 

II. Część 2: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów słuŜbowych i 

sprzętu drogowego w 2008r. - na terenie miasta Krosno 

 



 

Orientacyjna ilość zamówienia w okresie objętym zamówieniem: 

Benzyna bezołowiowa - 10.000 litrów  

Olej napędowy - 35.000 litrów w tym: 

Część 1 Krosno:  

Benzyna bezołowiowa - 3.000 litrów  

Olej napędowy - 5.000 litrów 

Dukla: 

Benzyna bezołowiowa - 7.000 litrów  

Olej napędowy - 30.000 litrów 

 

Zakres dostaw - wg zapotrzebowania Zamawiającego. 

 

Całkowita odpowiedzialność za dostawy paliwa niezgodne z normami ciąŜy na dostawcach. W razie 

stwierdzenia przez Zamawiającego, Ŝe dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny z normami 

oraz warunkami określonymi w umowie, dostawca zostanie obciąŜony karami, zgodnie z umową. 

  

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 23.12.11.00-2, 23.11.12.00-0. 

  

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  Tak, ilość części: 2. 

  

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  Nie. 

  

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  data zakończenia: 31.12.2008. 

  

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

  

• •                  Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia 

wadium.. 

 

 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

  

• •                  Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków:  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: 



 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Sposób oceny spełniania warunków: 

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ - dołączonych do oferty przez Wykonawcę. Z treści 

załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iŜ Wykonawca 

spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie moŜliwe po 

upływie terminu składania ofert, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby 

uniewaŜnienie postępowania.  

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający moŜe wezwać 

Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złoŜenia wyjaśnień. 

  

• •                  Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  Wszystkie dokumenty 

w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 

2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami). 

 

Wymagane dokumenty 

 

1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający Ŝąda 

złoŜenia następujących dokumentów: 

 

a)Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 

ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 

b) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia 

przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

 

c)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 



terminu składania ofert, 

 

Wypełniony formularz OFERTY, 

Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom.  

 

Parafowany wzór umowy 

 

JeŜeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, 

zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.  

 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) 

 

W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ich oferta musi 

spełniać następujące wymagania: 

1. Wykonawcy muszą dołączyć do oferty pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŜnionych 

przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,  

2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą wskazanym i 

upowaŜnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców, 

3. oferta musi być podpisana w taki sposób, aby skutecznie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie, 

4. kaŜdy z Wykonawców odrębnie ma obowiązek oświadczyć, Ŝe nie podlega wykluczeniu z 

postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w 

art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

5. wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na  

Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy naleŜy wpisać dane dotyczące 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika, 

6.Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych 

podmiotów; natomiast informacje, zaświadczenia i oświadczenia winny być złoŜone przez kaŜdy 

podmiot. 

 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŜej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 



  

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:  najniŜsza cena. 

  

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  Nie. 

  

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.republika.pl/pzdhtml 

  

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  POWIATOWY 

ZARZĄD DRÓG W KROŚNIE 

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno 

Tel. : /0-13/ 43-75-796. 

  

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

20.12.2007 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, 

38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 613. 

  

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
  

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  SprzedaŜ benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów 

słuŜbowych i sprzętu drogowego w 2008r. - na terenie gminy Dukla. 

  

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

bezołowiowa - 7.000 litrów 

Olej napędowy - 30.000 litrów. 

  

• •                  2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 23.12.11.00-2, 23.11.12.00-0. 



  

• •                  3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2008. 

  

• •                  4) Kryteria oceny ofert:  najniŜsza cena. 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  SprzedaŜ benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów 

słuŜbowych i sprzętu drogowego w 2008r. - na terenie miasta Krosno. 

  

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

bezołowiowa - 3.000 litrów 

Olej napędowy - 5.000 litrów.  

• •                  2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 23.12.11.00-2, 23.11.12.00-0.  

• •                  3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2008.  

• •                  4) Kryteria oceny ofert:  najniŜsza cena. 
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