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na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wola Rębk
Numer

ka: Dostawa paliw pĘnnych dla Powiatowego Zarządu
Dróg w Garwolinie: ilośćzadań lV
nia: 82067 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.201 5
OGŁOSZEN|E O ZAMOW|ENIU - dostawy

Zamieszczanie og

nia; obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego.

SEKCJA

l. 1) NAZWA

lADRE

Rębkowska, woj,

Adres strony
1.2)

RoDzAJ

oKRESLENlE

11.1.1)

Nazwa na

Zarządu Dróg w
!1.1.2)

Rodzaj

l1.1.4)

Określenie

obejmuje dostawę

Ganłolinie (Za
podziałem na zada

Dostawa paliw pły
i

drobnego

Dostawa paliw płyn
i

Dostawa oleju

1z6

eckie, tel. 025 6822215.
zamawiająceg

o:

www. pzd

g

arwo

li

n.

pl

|AJĄCEGO: Administracja samorządowa.

MloTU ZAMoWIENlA
zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Powiatowego
linie: ilośc zadań

lv

nia: dostawy,
iotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiot zamowienia
płyn nych

poprzez tankowan ie pojazdów Powiatoweg o Zaządu Dróg w

o)w stacjach paliw Dostawcy oraz dostawę oleju opałowego do kotłowniz
ilośc zadań lV: ZADAN|E NR l - Dostawa paliw płynnych popżez tankowanie

oZaządu Dróg, 08-410 Wola Rębkowska,

siedzibie

pojazdow

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola

w stacjach paliw Dostawcy dla pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w

pojazdów

pojazdow

:

loT zAMoWlENlA

sEKCJA
l1.1)

cY

l: ZAMA

ul. Przemysłowa 45. ZADANIE NR ll -

powzez tankowanie pojazdów ZamawiĄącego w stacjach paliw Dostawcy dla
przętu zlokalizowanego w Słuzbie Drogowejw Trojanowie. ZADAN|E NR lll

-

poplzez tankowanie pojazdow ZamawiĄącego w stacjach paliw Dostawcy dla
zlokalizowanego w Słuzbie Drogowejw Maciejowicach. ZADANlE Nr lV do kotłowni zlokalizowanejw budynku Słuzby Drogowejw Trojanowie.

ZamawiĄący w ra

umowy będzie realizował zakupy akcesoriow związanych z eksploatacją

samochodów w

nejwysokości do 3% wańości umownej brutto zakupu paliwa, (między innymi;
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środki zapobiegające zamarzaniu, płyny do spryskiwaczy - letni i z|mowy, zarowki,

oleje, płyny

i inne) po cenach aktualnie obowiązujących na stacji paliw w dniu realizacji

kosmetyki samochod
transakcji

będzie realizował zakup paliw płynnych wyłącznie do zbiornikow fabrycznie

zamontowanych w

dzie. Paliwo do drobnego splz ętu wymienionego w załączniku do zadania Nr

sprzedaży paliwa pozazbiornik fabrycznie zamontowany w pojeździe (nie dotyczy

ZamawiĄący zabr

nikow Zamawiającego o pojemności do 20 litrów).

oznakowanych

Zamówień (CPV) : 63.7 1 .26.00-9,

l1.1.6)Wspólny

09.

1

3. 00.

00-9

się złożenie ofeńy częściowej: tak, liczba częśc|- 4.

Czy

się złożenie ofeńy wariantowej: nie,

ll.'1,8)Czy

czAs TRWAN

l1.2)

,

ie w oznakowane pojemnikiZamawiającego o pojemności do 20 litrow.

Nr 2, Nr 3, pobierane

l1.1.7|

1

ZAMOW!

lA LU B TERMIN WYKONAN lA; Zakończen ie:

I

30. 06.20

1

6,

lczNYM

CJE O CHARA TERZE PRAWNYM EK
NlczNYM

SEKCJA lll:
FlNANSOVVYM

E N

WADIUM

l!1.1)

wadium: ZamawiĄąey wymaga wniesienia wadium: dla zadania l w wysokości;

lnformacja na

mset czterdzieści złotych 33/100 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla

840,33zł (słownie:

zadania ll, lll

ilv

ll1.2)zALlczKl
ll1.4)

lNFoRMACJA

OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC

VVYKONAWCYW C LU POTWIERDZENlA SPEŁNlANlA WARUNKOW UDZ|AŁU W POSTĘPOWANIU
NlA WYKLUGZENIU NA PoDsTAWlE ART. 24 UsT. 1 USTAWY

oRAz

spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust.

ll1,4,1)W zakresie

czenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1 ustawy, oprócz
|l1.4.2| W

rdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań.24 ust. 1 ustawy,

zakresie

należy przedłożyć:

o oświadczenie o

u podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis

właściwegorejestru lub

gospodarczej,

i

j

braku podstaw

niz

6

z

centralnej ewidencji

informacji

o

działalności

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

wykluczenia w oparciu o ań.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej

miesięcy przed upływem terminu składania wnioskow

o

dopuszczenie do udziału w

zamówienia albo składania ofeń;

postępowaniu o
aktualne

i

czenle

właściwegonaczelnika uzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

2z6
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prawem zwol

, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w

całościwykonan

decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniejniz 3 miesiące przed

upływem

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie

zamówienia albo

aktualne zaświ

nie właściwegooddziału Zal<ładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego U

enia Społecznego potwierdzĄące, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolni

ie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w

całościwykona

decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniejniz 3 miesiące przed

upływem termin

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie

zamówienia albo kładania ofeń;
lI1.4.3)

Dokumenty

Jeżeliwykonawca

iotów zagranicznych

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przed
ll1,4.3.1) dokument

ny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdza jący, że:.
nie otwarto jego ikwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

przed upływem
udzielenie
nie zalega z

że uzyskał
lub wstzymanie

inu składania wniosków

o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

ia albo składania ofert;

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo

iane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności
całościwykonania decyĄi właściwegoorganu - wystawiony nie wcześniej niz 3

miesiące przed

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie

albo składania ofert;

nle ozeczono

niego zakazu ubiegania się o zamowienie - wystawiony nie wcześniej niz 6

miesięcy przed

m terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie
ll1.4.4) Dokumenty

lista podmiotów

2007 r, o

albo składania ofeń;

e przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej

z dnia 16

lutego

że nie nalezy do

grupy

alezących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
konkurencji

i

konsumentów albo informacji

o

tym,

kapitałowej;
111.6)INNE

DoK

lnne dokumenty

3z6

mienione w pkt ll1.4) albo w pkt ll1.5)
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iony kosztorys ofertowy, wykaz podmiotów, które będą uczestniczyc w wykonaniu

Formularz ofeńy,
Zamowienia jako pod

konawcy wrazz podaniem ich nazw, atakże zakresu wykonywanych przez nich

czynnoŚci -załącznik nr 2 SIWZ, pisemne zobowiązanie innych podmiotow do oddania Wykonawcy do
zasobow na okres kozystania z nich przy wykonaniu zamowienia, gdy

dyspozycji nie
wykonawca sam nie

sponuje takim potencjałem, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
mentu wadialnego dla zadania

Załączn|k nr 1, Kopia

l

SEKCJA lV: PROC
zAMoWlENlA

lv.l) TRYB UDzl

zamówienia: pzetarg nieograniczony

lV,1.{)Tryb udzie

IV.2)KRYTERlA

oc

ofeń:

lV.2.1) Kryteria

DMlNlsTRAcYJNE

lV.4)lNFoRMAGJE
lV.4.1)

NY oFERT

j, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

Adres strony

zamowlenla:

arwolin.pl

WWW.

ch warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Powiatowy Zaząd

Specyfikację

Dróg w Garwolinie ul Przemysłowa 45,08-410 Wola Rębkowska, pokoj nr 6..
IV.4.4) Termin skład nia wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu Iub ofeń:

.30, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie ul. Przemysłowa 45, 08-410

12.06.2015 godzina

Wola Rębkowska,

nr 3 tj. sekretariat.

lV.4.5)Termin

ia ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

lY.4.17| Czy

e

się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

nieprzyznania ś
środków z pomocy

nej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wotnym

miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia: nie

Handlu (EFTA),

WY
czĘŚc

Nr:

Dostawa paliw płynnych popzez tankowanie pojazdów ZamawiĄącego w stacjach

1

dów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w siedzibie Powiatowego Zaządu

paliw Dostawcy dla

bkowska, ul. Pzemysłowa 45.

Drog, 08-410 Wola
1) Krótki

wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa paliw płynnych

opis

poprzez

pojazdow Zamawiąącego w stacjach paliw Dostawcy dla pojazdow i drobnego

spzętu zlokal

ego w siedzibie Powiatoweg o Zaządu Dróg, 08-410 Wola Rębkowska, ul.

Przemysłowa 4
2)

Wspólny

3) Czas trwania

4z6

ik Zamówień (CPV): 63.71.26,00-9
l

b termin wykonania:. Zakończenie: 30.06.2016.
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: Dostawa paliw płynnych

GZĘŚG Nr: 2

i drobnego

paliw Dostawcy dla
1) Krótki

opis

popzez tankowanie pojazdow ZamawiĄącego w stacjach

spzętu zlokalizowanego w słuzbie Drogowejw Trojanowie..

wskazaniem wielkości tub zakresu zamówienia: Dostawa paliw płynnych

poprzezla

pojazdow Zamawiającego w stacjach paliw Dostawcy dla pojazdow

sprzętu zlokal

ego w Słuzbie Drogowejw Trojanowie,.

i drobnego

Zamówień (CPV): 63.71.26.00-9.

2)Wspólny
3) Czas trwania

4) Kryteria oc

termin wykonania : Zakonczenie: 30.06,201

6.

ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 10

2. oDLEGŁ
3. STAŁY UP

4.

czĘŚc

lloŚc

ST

STWZŁ-40
DoSTAWCY W oDL, Do 20 KM oD DANEJ SD - 20

: Dostawa paliw płynnych

Nr: 3 N

paliw Dostawcy dla

1)Krótkiopis

azdów

i

popzez tankowanie pojazdów ZamawiĄącego w stacjach

drobnego sprzętu zlokalizowanego w Słuzbie Drogowejw Maciejowicach.

wskazaniem wieIkości lub zakresu zamówienia: Dostawa paliw płynnych
nie pojazdow ZamawiĄącego w stacjach paliw Dostawcy dla pojazdów i drobnego

popzezta

w Słuzbie Drogowejw Maciejowicach

spzętu zlo
2)

WKM-30

Zamowień (CPV): 63.7 1 .26.00-9.

Wspólny

3) Gzas trwania
4) Kryteria oce

termin wykonania ; Zakończenie:

30. 06,201 6.

ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 10

2. oDLEGŁ

STWZŁ-40

3, STAŁY
4.

lloŚc

WKM-30

ST

CZĘSC Nr:4

Jl DoSTAWCY W oDL. Do 20 KM oD DANEJ SD - 20
Dostawa oleju opałowego do kotłownizlokalizowanejw budynku Słuzby Drogowej

w Trojanowie
1)

Krótkiopis

wskazaniem wielkości Iub zakresu zamówienia: Dostawa oleju opałowego do

kotłownizl

nejw budynku Słuzby Drogowejw Trojanowie.

2)Wspólny

k Zamówień (CPV): 09.13.00,00-9

3) Czas trwania l

4)Kryteria

termin wykonania

:

Zakończenie: 30.06.201 6,

ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2.

5

z6

CZAS RE

ZACJ| DOSTAWY - 5
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