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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.bialystok.pl

Białystok: Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych
Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 89801 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok , ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 869 60 02,
faks 085 869 62 65.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa paliw do samochodów
służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa paliw samochodowych (benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 98 w ilości 80.000 litrów i
oleju napędowego ON w ilości 85.000 litrów) oraz dostępnych na stacjach paliw akcesoriów samochodowych, w
szczególności: płynów do spryskiwaczy, filtrów (olejowe i powietrza), żarówek, bezpieczników, płynów
hamulcowych, olejów (silnikowe i przekładniowe), w systemie sprzedaży bezgotówkowej przy użyciu kart
paliwowych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (nie
wcześniej niż od 19 maja 2014 r.) lub do wyczerpania kwoty zawartej w umowie, w zależności co nastąpi
wcześniej. 2. Zamawiający przy realizacji zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zamawiający
gwarantuje wykorzystanie zamawianych dostaw w zakresie wskazanym jako minimalny przy jednoczesnym
zastrzeżeniu możliwości realizacji dostaw w zakresie objętym prawem opcji, zgodnie z poniższą tabelą, w
zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Rodzaj zamawianego paliwa Minimalna gwarantowana ilość
dostaw [l] Przewidywana maksymalna ilość objęta dostawą [l] Benzyna bezołowiowej o liczbie oktanowej 98
70.000 80.000 Olej napędowy ON 75.000 85.000 3. Tankowania będą się odbywały bezpośrednio do pojazdów
służbowych Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga aby miejscem realizacji dostaw były minimum trzy stacje
paliw położone w granicach administracyjnych miasta Białegostoku (w tym przynajmniej jedna czynna całą dobę) i
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minimum 200 stacji paliw na obszarze całego kraju. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we
własnych zbiornikach. 5. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw
płynnych oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 roku Nr 221, poz. 1441 ze zm). 6. Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne
okresy sprzedaży z 30-dniowym terminem płatności od dnia wystawienia faktury, której podstawę wystawienia
będą wydruki z terminala za dany miesiąc, zawierające co najmniej: adres stacji paliw, nr karty na którą
dokonywana była transakcja, nr rejestracyjny samochodu, kwota do zapłaty, zakupiony asortyment, wartość
asortymentu, datę i godzinę transakcji. 7. Ponadto w karcie drogowej pojazdu Wykonawca będzie musiał dokonać
wpisu ilości i rodzaju wydanego paliwa oraz potwierdzić ten fakt podpisem i pieczątką..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.21.10.00-1, 09.21.16.50-2,
09.21.11.00-2, 39.83.15.00-1, 24.96.10.00-8, 34.30.00.00-0.
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: 18.

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
w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca wykazać, iż posiada aktualną
koncesję uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, zgodnie
z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
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;
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;
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. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji
III.4.3.1) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, 2) dokument, o którym mowa w
sekcji III.4.3.1) lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego
przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: 1) każdy z członków konsorcjum zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w Sekcji
III.4.2 tiret 2 i w Sekcji III.4.4) 2) każdy z członków konsorcjum musi posiadać wymagane przepisami prawa
uprawnienia w stosunku do czynności , które będzie wykonywał w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
dotyczy dokumentu określonego w Sekcji III.4.1) tiret 1 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu określone w Sekcji III.4.1) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określone w Sekcji
III.4.2) tiret 1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu
bądź każdy z wykonawców oddzielnie.

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: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Białymstoku ul.
Słonimska 1, 15-950 Białystok - Departament Obsługi Urzędu pokój 01.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2014
godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok - Departament Obsługi
Urzędu (sekretariat) pokój nr 03.
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
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