
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 
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Wrocław: Bezgotówkowa dostawa (zakup) pędnych paliw do 

samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu (WAD 

272.3.2015) 

Numer ogłoszenia: 131439 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu , ul. 

Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3718435 w. 38, 604975668, faks 71 

3718432. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.piorin.gov.pl/wroclaw 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowa dostawa (zakup) 

pędnych paliw do samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu (WAD 272.3.2015). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest sukcesywna dostawa (zakup) paliwa płynnego - benzyny 95 bezołowiowej, oleju 

napędowego ON oraz gazu LPG - tankowanie bezgotówkowe samochodów służbowych 

Zamawiającego poprzez sieć stacji dystrybucyjnych. 2. Szacowana wielkość przedmiotu 

zamówienia za cały okres trwania umowy ( 3 lata) wynosi: a) benzyna bezołowiowa 95 - 38 000 

http://www.piorin.gov.pl/wroclaw


litrów b) Olej napędowy ON - 19 000 litrów c) Gaz LPG - 4 000 litrów Rzeczywista ilość 

realizowanego zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i może się różnić 

od wskazanych powyżej ilości. Wykonawcy z tytułu mniejszego wykorzystania zakresu realizacji 

umowy nie przysługuje odszkodowanie. 3.Zamawiający wymaga (ze względów ekonomicznych 

realizacji zamówienia), aby Wykonawca wskazał po jednej stacji znajdującej się w każdej z 

wymienionych w załączniku nr 1.2 do SIWZ miejscowości lub w innej miejscowości na terenie 

danego wskazanego powiatu, na których możliwa będzie realizacja bezgotówkowego tankowania 

benzyny bezołowiowej i oleju napędowego (dla każdej lokalizacji) oraz dodatkowo gazu LPG dla 

miasta Wrocław. 4.Zakupy w/w paliw dokonywane będą za pomocą kart wystawionych na numer 

rejestracyjny samochodu. Stawka za jednostkowa ( za litr paliwa) wg rzeczywistej ceny dnia. 

Jednostkowy koszt netto wydania karty stały wg formularze ofertowego. Karty muszą być 

zabezpieczone kodem PIN. Rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT nie częściej niż dwa 

razy w miesiącu, termin płatności nie krótszy niż 14 dni od daty wystawienia (dłuższy termin 

dodatkowo punktowany). Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, rodzaj paliwa, cena 1 litra 

paliwa, wartość zakupu paliwa, numer rejestracyjny tankowanego samochodu). W razie utraty kart 

Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne. Wykonawca ma zapewnić blokadę karty w całej 

sieci punktów sprzedaży, po zgłoszeniu jej utraty przez Zamawiającego u Wykonawcy. 

5.Wyszczególnienie samochodów aktualnie posiadanych przez Zamawiającego zawarte jest w 

załączniku nr 3 do SIWZ.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy PZP w postaci zwiększenia 

ilości dostawy paliw płynnych lub rozszerzenia jego rodzaju w przypadku gdy będzie to 

podyktowane potrzebami floty Zamawiającego (szacunkowo do 20 % wartości zamówienia 

podstawowego). 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.42.30-8, 09.13.30.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda złożenia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.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 

o Spełnianie powyższego warunku oceniane będzie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 1.1 do SIWZ). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnianie powyższego warunku oceniane będzie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 1.1 do SIWZ) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnianie powyższego warunku oceniane będzie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 1.1 do SIWZ) oraz wykazu narzędzi, 

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 

budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania 

tymi zasobami rozumianego jako wykaz stacji paliw na terenie województwa 

dolnośląskiego w których możliwa będzie realizacja bezgotówkowego tankowania floty 

pojazdów Zamawiającego (załącznik nr 1.2 do SIWZ). Zamawiający uzna, iż załączony 

przez Wykonawcę wykaz stacji paliw spełni warunek posiadania odpowiedniego 

potencjału technicznego, jeżeli będzie zawierał on po jednej stacji znajdującej się w 

każdej z wymienionych w formularzu miejscowości lub w innej miejscowości na terenie 

danego wskazanego powiatu, na których możliwa będzie realizacja bezgotówkowego 

tankowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego (dla każdej lokalizacji) oraz 

dodatkowo gazu LPG dla miasta Wrocław. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Bezgotówkowa dostawa (zakup) pędnych paliw do samochodów służbowych WIORiN we 

Wrocławiu. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnianie powyższego warunku oceniane będzie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 1.1 do SIWZ) 

III.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 

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

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Wykaz pozostałych dokumentów jakie muszą zostać złożone przez Wykonawcę w ofercie: a) 

formularz ofertowy ( załącznik nr 2 do SIWZ) b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania (podpisywania) oferty przez osoby nie 

wymienione w odpisie z właściwego rejestru, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

c) pełnomocnictwo w przypadku podmiotów ubiegających się na podstawie art. 23 ustawy PZP 



wspólnie o zamówienie ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

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 - 0.8 

 2 - Upust cenowy - 0.1 

 3 - Termin płatności - 0.1 

IV.2.2)  

  przeprowadzona 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.piorin.gov.pl/wroclaw 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WIORiN we 

Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17 , 50-044 Wrocław (sekretariat - parter p. nr 2) lub ze strony 

www.piorin.gov.pl/wroclaw (sekcja zamówienia publiczne).. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

15.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we 

Wrocławiu, ul. J. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, (sekretariat - parter pok. nr 2). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 

 

 


