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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DLA ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NIE PRZEKRACZAJ ĄCEGO KWOT OKRE ŚLONYCH

W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE  ART. 11 UST. 8

Przedmiot zamówienia:
Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów
oraz oleju opałowego w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków
transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych
w Łosicach.

I. Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych,
ul. Wiejska 3
08-200 Łosice
Strona internetowa http:www.zdp.losice.pl
E-mail  zdp@zdp.losice.pl
Godziny urzędowania: od 7oo do 15oo

Telefon (083) 359 02 32
fax (083) 359 02 88

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie „ przetargu
nieograniczonego”.
1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Podstawa prawna opracowania
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.) oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy.
2. Ofertę moŜe złoŜyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają
warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji.
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
4.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
5. Zamówienie nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
10.Zamawiający nie dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.
11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
12. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w polskich
złotych (PLN)
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III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw napędowych, olejów i smarów
do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach niezbędnych
do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych
Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia
31.12.2010 r.  
Dostawa niŜej wymienionych przewidywanych ilości i rodzajów paliw napędowych,
olejów i smarów oraz oleju opałowego w następującym asortymencie:

Etylina  95 Pb -   7 000 l                       
Gaz LPG                                         - 10 000 l            
Olej napędowy - 10 000 l
Olej opałowy lekki -   5 000 l
Olej Lotos Mineralny -        30 l
Olej Lotos Syntetyk -        30 l
Olej Lotos Diesel -        28 l
Olej TURT  Dus Klasa 15 W 40 -        30 l
Olej HGV -        10 l
Olej STIHL -        15 l
Olej PILAROL -      150 l
Olej Superol -        30 l
Olej Hipol                                -        60 l
Olej Mobil 1 15W40 -        15 l
HYDROL L-HL 100                      -     100 kg
SMAR ŁT 43 -        15 kg

2. Wspólny Słownik Zamówień : Benzyna bezołowiowa Pb 95 –  CPV 09 13 21 00-4, Gaz
LPG – CPV 09 12 00 00-6, olej napędowy ON – CPV 09 13 41 00-8, olej opałowy – CPV 09
13 51 00-5, oleje smarowe i środki smarowe - CPV 09 21 10 00-1, oleje silnikowe - CPV 09
21 11 00-2, oleje do uŜytku w układach hydraulicznych – CPV 09 21 16 00-7.
3. Dostawy paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych będą
realizowane na zasadzie tankowań pojazdów lub zakupu olejów i smarów w zaleŜności
od potrzeb Zamawiającego w stacji naleŜącej do Wykonawcy.
4.Odbiór w/w towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na listę
zbiorczą zawierającą: datę pobrania, rodzaj towaru, ilość, cenę sprzedaŜy obowiązującą
w dniu pobrania towaru, nazwisko pobierającego, nr karty drogowej, nazwę pojazdu lub
sprzętu, numer rejestracyjny pojazdu.
5. Olej opałowy będzie dostarczany transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego -
Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3.
6. Odbiór oleju opałowego odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie dokumentu
„WZ”.
7. Sprzedawane paliwa napędowe, oleje i smary oraz dostarczany olej opałowy muszą
spełniać normy jakościowe określone w obowiązujących normach i przepisach w całym
okresie realizacji zamówienia.
8. Faktury za transakcje wystawiane będą przez Wykonawcę na koniec kaŜdego miesiąca
i wysyłane Zamawiającemu wraz z zestawieniem transakcji dokonanych w danym okresie
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rozliczeniowym.
9. Stacja paliw zlokalizowana na terenie miasta Łosice.
Termin wykonania zamówienia : od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

IV. Części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

V. Termin wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający  moŜe odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W przypadku o którym mowa w ust.2 , Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy – art.145 ustawy P.z. p.

VI. Warunki udziału w post ępowaniu.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
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 lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
  -  podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych
  - wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
  - wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

VII. Informacje o o świadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
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 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące
dokumenty:
Dokumenty wymagane :
-  w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
   Wykonawcę - 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, wystawione nie wcześniej
   niŜ 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert,
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- kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę koncesji,
  zezwolenia lub licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami,
- oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
- oświadczenia - oświadczenia Wykonawcy, określające, ze spełnia wymagania wynikające
z art. 22 ust. 1 – ustawy P.z.p., w tym nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2
ustawy P.z.p. (zał. Nr 3 i Nr 4 do SiWZ).

VIII. Termin zwi ązany z ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.

IX. Opis przygotowania oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2) Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
Wykonawca , który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
3) Ofertę składa się pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej.
4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych .
7) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .
8).Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
9) W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie
potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym – naleŜy dołączyć
pełnomocnictwo.
10) UpowaŜnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty , o ile nie
wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.
11) Zaleca się , aby strony były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których
wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

12. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie w:
Zarządzie Dróg Powiatowych
Ul. Wiejska 3
08-200 Łosice
Pokój nr 7, w dniu 17.12.2009 r. do godz. 9.45,  opatrzoną nazwą  „ Dostawa paliw
płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego”,
Nr sprawy ZDP-1.343-29/DPiO/2009  i dokładnym adresem Dostawcy.
Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 17.12. 2008 r. godz. 10.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych
w  Łosicach, ul. Wiejska 3, pokój nr 9,



Nr sprawy: ZDP-1.343-29/DPiO/2009

5

X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca poda ceny jednostkowe dla poszczególnych asortymentów będących
przedmiotem zamówienia wypełniając formularz ofertowy - (Załącznik nr 1).
2. Cena oferty za całość zamówienia stanowi sumę wartości brutto poszczególnych
asortymentów (z uwzględnieniem oferowanego upustu).
3. Cena oferty za całość zamówienia winna być podana cyfrą i słownie, w złotych polskich
PLN , z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia. Cena moŜe być tylko jedna.
5. ZłoŜona oferta zawiera ceny z dnia 08.12.2009 r. i stały rabat (upust), który będzie
stosowany do towarów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

XI. Informacje dotyczące zasad poprawy omyłek rachunkowych w ofercie

Zamawiający dokona poprawek omyłek rachunkowych w ofertach zgodnie z art. 87 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z poniŜszymi zasadami:

� JeŜeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz
cenę jednostkową,

� JeŜeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje
się, Ŝe prawidłowo podano ceny za poszczególne części zamówienia,

� Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględni konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.

XII. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niŜej przedstawionego kryterium:
NajniŜsza cena – waga kryterium cena - 100%
Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniŜszą cenę całości
zamówienia.

 Oferty będą oceniane według kryterium: cena - 100%
 Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena  będzie obliczana zgodnie z wzorem:

ilość punktów badanej oferty = (Cmin  /C bad) x 100 %,      przy czym 1%=1 pkt

gdzie: Cmin- najniŜsza cena spośród badanych ofert
              C bad - cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska
największą ilość punktów.

XIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o którym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeŜeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień-

Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p.
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XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia w sprawie zamówienia publicznego

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:
1. niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, podając nazwę,

siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
a takŜe nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz
z porównaniem złoŜonych ofert.

2. Niezwłocznie po wyborze Zamawiający zamieszcza informację o której mowa
w pkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego.

2. Zamawiający przewiduje  zawarcie umowy  w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŜ
przed upływem terminu związania ofertą.

XV. Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy –Załącznik Nr 2.
5. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie jeŜeli dotyczą: zmian w nazwie Wykonawcy
zamówienia.
6. Zmiana umowy z naruszeniem postanowień pkt. 5 jest niewaŜna.

XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych, 08-200 Łosice, ul. Wiejska 3, faksem: (083) 359 02 88

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;
2) na 3 dni przed upływem terminu składania ofert – jeŜeli wartość zamówienia jest

mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

1a. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

1b. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
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XVII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upowaŜnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
P. Małgorzata Stefanowicz  - P.O. Kierownik Działu Technicznego i Zamówień Publicznych

XVIII. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom,
jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przepisów ustawy, zgodnie z procedurą określoną w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony
prawnej”.

XIX. Zał ączniki
Załączniki do specyfikacji:
Załącznik Nr 1 – oferta,
Załącznik Nr 2 – postanowienie warunków umowy – wzór umowy,
Załącznik Nr 3 – oświadczenie do art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3,
Załącznik Nr 4 – oświadczenie do art. 22 ust.1 pkt. 4.

Łosice, dnia 09.12.2009 r.


