
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: www.word.radom.pl 

 

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. 

Numer ogłoszenia: 42531 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 

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 Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Sucha 13, 26-600 Radom,  

woj. mazowieckie, tel. 048 3314163, faks 048 3314183. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa osoba prawna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa do pojazdów 

służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa w ramach: a) - Części I: benzyny bezołowiowej 95  

w ilości około 70.000 litrów, b) - Części II: oleju napędowego ON w ilości około 70.000 litrów,  

1. Podana ilość jest wielkością szacunkową i nie wiąże Zamawiającego. 2. Tankowanie pojazdów 

Zamawiającego będzie odbywać się na terenie miasta Radomia na stacjach należących  

do Wykonawcy. 3. Wykaz tankowanych pojazdów w zakresie Części I zamówienia zawiera załącznik 

nr 6 do SIWZ, 4. Wykaz tankowanych pojazdów w zakresie Części II zamówienia zawiera załącznik 

nr 7 do SIWZ.. 

II.1.5)  

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

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: tak, liczba części: 2. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia 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 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne 

uprawnienia na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z póżn. zm.). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie 



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; 

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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  

- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 

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) 

1. wypełnione Formularze oferty wg wzoru zawartego w Rozdziale III SIWZ -Załączniki Nr 6 i 7, 2. 

pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu,  

o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach 

rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza 

lub wystawcę pełnomocnictwa) [wymagane również, gdy ofertę składają podmioty występujące 

wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum],  

3. dokumenty potwierdzające zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku 

określonym w pkt III.3 SIWZ. 

 



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 - Wartość udzielonego upustu - 70 

IV.2.2)  

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

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 142 ust. 

5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 2 ust 2 ulegnie proporcjonalnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy  

z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w przypadku zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.word.radom.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu ul. Sucha 13, 26-600 Radom, pokój Nr 26, sekretariat. 

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

28.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu ul. Sucha 

13, 26-600 Radom, pokój Nr 26, sekretariat. 

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 
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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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa w ramach: a) - Części I: benzyny 

bezołowiowej 95 w ilości około 70.000 litrów, 2.Podana ilość jest wielkością szacunkową i nie 

wiąże Zamawiającego. 3.Tankowanie pojazdów Zamawiającego będzie odbywać się na terenie 

miasta Radomia na stacjach należących do Wykonawcy. 4.Wykaz tankowanych pojazdów  

w zakresie Części I zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, W przypadku zakupu paliwa 

w ramach Części I zamówienia Zamawiający dopuszcza inne formy ewidencji i rozliczania 

dokonywanych zakupów niż karta paliwowa. 5. Zamawiający dopuszcza wykazywanie  

i rozliczanie udzielonych upustów w dokumentach potwierdzających każdorazowe tankowanie 

lub na fakturach VAT. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowej, jednoznacznej 

ewidencji ilości wydanego paliwa, poprzez wydanie osobie pobierającej pisemnej informacji 

zawierającej następujące dane identyfikacyjne: - ilość, rodzaj i wartość zatankowanego paliwa, 

- datę tankowania, - numer rejestracyjny pojazdu, - adres stacji na której dokonano zakupu 

- numer karty którą wykonano transakcję. 7. Wykonawca Części I zamówienia musi posiadać 

co najmniej jedną stację paliw położoną w odległości nie większej niż 3,5 km od siedziby 

Zamawiającego przy ul. Suchej 13 w Radomiu. Odległość będzie liczona najkrótszą drogą 

publiczną od głównej bramy wyjazdowej WORD (obok portierni) do dystrybutora na stacji paliw 

Wykonawcy i z powrotem z zaokrągleniem do 100 metrów. Wykonawca zobowiązuje się 

utrzymać czynną stację w trakcie obowiązywania umowy. Likwidacja stacji stanowi podstawę  

do rozwiązania umowy przez Zamawiającego.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 30 

o 2. Wartość udzielonego upustu - 70 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Bezgotówkowy zakup oleju napędowego. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa w ramach Części II: oleju napędowego ON w ilości 



około 70.000 litrów, 1. Podana ilość jest wielkością szacunkową i nie wiąże Zamawiającego.  

2. Tankowanie pojazdów Zamawiającego będzie odbywać się na terenie miasta Radomia  

na stacjach należących do Wykonawcy. 3. Wykaz tankowanych pojazdów w zakresie Części II 

zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ, 4. Zamawiający wymaga aby zakup paliwa  

w przypadku Części II zamówienia odbywał się z użyciem kart paliwowych. 5. Karta paliwowa 

będzie wystawiona na numer rejestracyjny pojazdu oraz zostanie zabezpieczona numerem PIN. 

6. Wykonawca Części II zamówienia musi posiadać co najmniej jedną stację położoną  

w odległości nie większej niż 5 km od miejsca egzaminowania WORD przy ulicy Jerzego 

Radomskiego 1 w Radomiu. Odległość będzie liczona od głównej bramy wyjazdowej z miejsca 

egzaminowania WORD przy ul. Jerzego Radomskiego 1 do dystrybutora na stacji paliw 

Wykonawcy i z powrotem z zaokrągleniem do 100 metrów. Wykonawca zobowiązuje się 

utrzymać czynną stację w trakcie obowiązywania umowy. Likwidacja stacji stanowi podstawę  

do rozwiązania umowy przez Zamawiającego. 7. Paliwa tankowane na wszystkich stacjach 

Wykonawcy muszą spełniać wymogi przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  

z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2013 r. poz. 1058) 8. Zamawiający może zmienić liczbę tankowanych pojazdów  

w trakcie obowiązywania umowy powiadamiając o tym Wykonawcę w formie elektronicznej.  

9. W przypadku zakupu paliwa z użyciem kart paliwowych Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć nową kartę w terminie do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia  

na nową kartę. 10.Wybrany w toku postępowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

przed podpisaniem umowy szczegółowy regulamin obsługi karty uwzględniający ewentualną 

kradzież czy zagubienie karty. Zostanie on dołączony do umowy w formie załącznika.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zakupionego paliwa w stosunku  

do jego ilości szacunkowej. 12. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia  

od umowy, jeżeli Wykonawca nie przestrzega warunków umowy (np. w przypadku likwidacji 

przez koncern stacji paliw w Radomiu czy też, gdy sprzedawane przez Wykonawcę paliwo nie 

będzie spełniać obowiązujących norm jakości).. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 30 

o 2. Wysokość udzielonego upustu - 70 

 


