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Sieradz: Dostawa paliw samochodowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 
Numer ogłoszenia: 344684 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu , ul. 3 Maja 
7, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8279972, 043 8226268, faks 043 8226267. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa osoba prawna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw samochodowych 
w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Sieradzu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest : Sukcesywna dostawa etyliny Pb 95 i oleju napędowego przeznaczonego do 
napędu pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu w systemie 
umożliwiającym bezgotówkowy zakup i okresowe dwutygodniowe rozliczanie na podstawie 
faktury zbiorczej. Orientacyjne ilości przewidywane do odbioru: - etyliny PB 95 - 72.000 
litrów - oleju napędowego - 28.000 litrów przy czym Zamawiający zobowiązuje się do 
zakupu co najmniej 60% wyżej wymienionej ilości w ciągu 36 miesięcy nie przekraczając 
wartości brutto podanej w punkcie 3 formularza oferty. Procedura wydawania paliwa będzie 
przebiegała następująco: - Zamawiający sporządzi i przedłoży Dostawcy imienną listę osób 
upoważnionych do odbioru paliwa oraz wykaz samochodów, do których będzie tankowane 
paliwo, - upoważnione przez Zamawiającego osoby będą zobowiązane do pokwitowania 
ilości wydanego paliwa na karcie wydania wraz z paragonem, - udzielony przez Dostawcę 
upust na sprzedawane paliwa będzie obniżał ich cenę jako rabat od dziennych cen sprzedaży 
detalicznej (wysokość rabatu zostanie określona w ofercie Dostawcy), - Dostawca 
zobowiązany jest do identyfikacji i kontroli nr rejestracyjnych tankowanych pojazdów 
samochodowych, wskazanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia winien 
odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw 



członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wymagany 
termin realizacji zamówienia: od 01.01.2015r. do 31.12.2017r.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8. 

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: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

 przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

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 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (działalność 
prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień-koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z 
późn. zm.). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadają wiedzę i doświadczenie. 
 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym 
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia. 
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

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: 

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

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

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

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 



decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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 - 30 
 2 - Wysokość udzielonego upustu jednakowego na każdy rodzaj zamówionego paliwa 

obowiązujący przez okres ważności umowy - 40 
 3 - Odległość w metrach stacji paliw od siedziby WORD (placu manewrowego) z 

zaokrągleniem do 100 m - 30 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.wordsieradz.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7, 98-200 Sieradz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 07.11.2014 godzina 13:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go 
Maja 7, 98-200 Sieradz, Sekretariat. 

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 

 
 


