
 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra 

tel. 068 3291700, faks 068 3291713 

Zielona Góra, 29 marca 2010r. 

     Numer sprawy: III.G.211/02/10 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

dostawa paliw płynnych w systemie kart flotowych do samochodów słuŜbowych 

będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i prokuratur 

podległych. 

 
1. Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42. 
 
2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony. 

 
3. Osoba upowaŜniona do kontaktów z Wykonawcami: 

 
 

Stanowisko Inspektor 

Imię i nazwisko            Robert Wanatko    
tel. 068 3291781, fax 068 3291713 

e-mail: rwanatko@zielona-gora.po.gov.pl 

    od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400 

 

4. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
a. forma elektroniczna: strona internetowa: www.zielona-gora.po.gov.pl, 
b. na wniosek Wykonawcy forma pisemna: w siedzibie Zamawiającego (adres 

jak w pkt 1),  
c. za SIWZ w formie pisemnej Zamawiający nie pobiera opłaty. 
 

5. Przedmiotem zamówienia jest powtarzająca się dostawa paliw płynnych  
w systemie kart flotowych do samochodów będących w dyspozycji Prokuratury 
Okręgowej w Zielonej Górze oraz jednostek podległych w miejscowościach: 
Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Wschowa, Świebodzin, Zielona Góra, śagań i śary.  

Karta musi być waŜna na innych stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całej 
Polski. 

a) Szacunkowa ilość zamawianego paliwa wynosi: 

• benzyny bezołowiowej Pb 95 zgodnie z normą PN-EN228:2009 w szacunkowej 
ilości: 32.000 litrów, 

• oleju silnikowego w szacunkowej ilości 130 litry. 

Paliwo sprzedawane Zamawiającemu powinno spełniać wymagania jakościowe 
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r.  
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r. Nr 221, poz. 
1441). 
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6. Przedmiot zamówienia ze względu na właściwość miejscową, podzielony jest na 7 
zadań, które zostały opisane w załączniku nr 1a do SIWZ. 

 

7. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
3 0 1 6 3 1 0 0 - 0  K a r t y  n a  z a k u p  p a l i w a   

0 9 1 3 2 1 0 0 - 4  B e n z y n a  b e z o ł o w i o w a  

0 9 2 1 1 1 0 0 - 2  O l e j e  s i l n i k o w e  

 
8. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy. 
 
9. Zamawiający nie wymaga wadium. 

 
10. Zamawiający nie dopuszcza złoŜenie oferty częściowej. 

 
11. Zakres zamówienia: 

 
a) Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się 

potrzeb Zamawiającego wynikających z odbywania wyjazdów słuŜbowych, 
indywidualnie dla kaŜdego samochodu, z wykorzystaniem kart flotowych 
umoŜliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych.  

b) Bezgotówkowy zakup paliwa musi umoŜliwiać prowadzenie ewidencji 
pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem numeru 
rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości pobranego 
paliwa, stanu licznika pojazdu za pomocą karty paliwowej posiadającej kod 
przypisany do poszczególnego pojazdu. 

c) Zamawiający dokonywał będzie zakupu paliw na stacjach paliwowych 
naleŜących do Wykonawcy wybranego w toku postępowania, na obszarze 
całego kraju, zaleŜnie od miejsca wystąpienia potrzeby uzupełnienia paliwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego. 

d) Wykonawca musi posiadać w granicach administracyjnych miast wykazanych  
w załączniku nr 4 do SIWZ, co najmniej jedną stacje paliw, czynną całą dobę, 
obsługującą rozliczenia bezgotówkowe przy uŜyciu kart flotowych i oferującą  
w ciągłej sprzedaŜy pełen asortyment paliw wymieniony w pkt. 5a. 

 

12. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

a) Wykonawca nie moŜe powierzyć powyŜszych zadań osobom lub podmiotom 
trzecim bez uprzednio uzyskanej zgody Zamawiającego, 

b) Wykonawcę obowiązuje naleŜyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy, 

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz 
terminowe wykonanie zamówienia, 

d) Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych. 

 

13. Warunki oraz wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie 
przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 
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d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
e) złoŜą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, 

załącznikami oraz zaświadczeniami, 
f) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 

niniejszą specyfikacją. 
 
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 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Ŝąda załączenia 
do oferty następujących dokumentów: 

a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – 
Załącznik nr 1. 

b) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – Załącznik nr 2. 
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 i art. 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień 
publicznych z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3. 

d) Parafowany przez Wykonawcę Wzór Umowy z wykorzystaniem – Załącznika 

nr 5. 
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 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Ŝąda załączenia 
do oferty następujących dokumentów: 

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej, niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

b) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

c) Aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

d) Aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez 
Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałami 
technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty naleŜy dołączyć 
następujące dokumenty: 

1) Wykaz punktów sprzedaŜy paliw oraz osób do kontaktów odpowiedzialnych za 
wykonanie zobowiązań umowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4. 

 
 

14. Kryteria oceny ofert:  cena paliwa -  60 %, 

               stały upust od cen jednostkowych paliwa - 40%. 
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15. Termin i miejsce składania ofert:  
15 kwietnia 2010r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój 408. 

 
 

16. Termin związania ofertą: 30 dni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prokurator Okręgowy 

 

/-/Jan Wojtasik 

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej 


