
 

Numer sprawy PZPK/DAO/234/2/2011 

Słupsk, dnia 29.04.2011 r.   

 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku 

76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14,  

e-mail: biuro@pomorskieparki.pl 

TEL./FAX  (59) 84 29 829 

NIP 839 31 29 308, REGON 221037680 

 

godziny urzędowania Zamawiającego: 

• od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm. ) o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro 

a poniżej progów unijnych określonych w art. 11 pkt. 8 ww. ustawy 

 

Nazwa zadania 

BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW W SYSTEMIE KART PALIWOWYCH  NA 

POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z 

SIEDZIBĄ W SŁUPSKU  

 

 

 

Zatwierdzam: 

         Bożena Sikora- Dyrektor 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

I. ZAMAWIAJ ĄCY 

1. Nazwa zamawiającego: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku 

2. Adres zamawiającego: ul. Szarych Szeregów 14 , 76-200 Słupsk 

3. Godziny urzędowania zamawiającego: od poniedziałku do piątku  

•     w godzinach od 730 do 1530 

4. Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel./ fax. (59) 84 29 829 

5. Adres e-mail zamawiającego:             biuro@pomorskieparki.pl                  

6. Adres strony internetowej zamawiającego na której dostępna jest  SIWZ :    

            bip.pomorskieparki.pl 

7. Dokumenty przetargowe można również pobrać osobiście w godzinach urzędowania 
zamawiającego  i pod adresem wskazanym  w punkcie 1,2 i 3. 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej  

w dalszej części „ustawą”. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego  o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a poniżej progów unijnych 

określonych w art. 11 pkt. 8 ww. ustawy (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów                         

z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 

uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich – Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795). 

3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 

zamówień publicznych. 

4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej  

w dalszej części „specyfikacją” lub SIWZ: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.). 



 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych, (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

zakup  wraz z zapewnieniem zatankowania bezpośrednio do zbiorników samochodów oraz do 
kanistrów dla potrzeb urządzeń mechanicznych (kosiarki, piły spalinowe itp.) przez cały tydzień w 
okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, dla siedmiu (7) Oddziałów Pomorskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych następujących paliw :  

a) benzyny bezołowiowej Pb95 zgodnie z normą PN- EN 228:2009-wg CPV 09.13.21.00-4, 

b) oleju napędowego zgodnie z normą PN- EN 590:2009(EN 590) - wg CPV 09.13.41.00-8, 

c) skroplonego gazu ropopochodnego (LPG)- wg CPV- 09.13.30.00-0. 

dopuszcza się oferowanie paliwa równoważnego do paliwa opisanego w/w normami.  

2. Zamawiający wymaga, aby w niżej wymienionych siedmiu (7) miejscowościach,  

w których znajduj ą się Oddziały Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 
znajdowała się co najmniej jedna stacja, w odległości nie większej niż 15 km od ich 
siedziby.  

W skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dla którego  wszczęto postępowanie 
wchodzą następujące Oddziały z siedzibami w: 

1) oddział Zespołu- Park Krajobrazowy Dolina Słupi, z  siedzibą w Słupsku,  

2) oddział Zespołu- Nadmorski Park Krajobrazowy, z siedzibą we Władysławowie,  

3) oddział Zespołu- Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, z siedzibą w Stegnie, 

4) oddział Zespołu- Zaborski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Charzykowach, 

5) oddział Zespołu-Wdzydzki Park Krajobrazowy, z siedzibą w Kościerzynie,   

6) oddział Zespołu- Trójmiejski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Gdańsku, 



 

7) oddział Zespołu-Kaszubski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Kartuzach. 

3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezgotówkowe tankowanie paliw, będących 
przedmiotem zamówienia przy użyciu kart paliwowych.  

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda bezpłatnie 16 kart  paliwowych 
przypisanych do pojazdów objętych przedmiotem zamówienia (numery rejestracyjne pojazdów 
zostaną podane w załączniku do podpisanej umowy) oraz 7 kart paliwowych, uniwersalnych 
umożliwiających tankowanie paliwa do kanistrów wyłącznie dla potrzeb urządzeń 
mechanicznych (kosiarki, piły spalinowe).  

5. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby kart paliwowych w razie zwiększenia 
liczby eksploatowanych pojazdów lub zwrotu kart w razie wycofywania poszczególnych 
pojazdów z eksploatacji.  

6. Karty paliwowe powinny zawierać zakodowane informacje: 

a) pojazdy mechaniczne, 16 sztuk: 

- nazwę Zamawiającego tj. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, 

- numer rejestracyjny pojazdu, do którego przypisana jest karta. 

b) Karty paliwowe, uniwersalne 7 sztuk: 

- nazwa Zamawiającego tj. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku. 

7. Z tytułu użytkowania ww. kart paliwowych Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat 
prowizyjnych ani manipulacyjnych.  

8. Przewidywane, szacunkowe zakupy niżej wymienionych paliw w okresie trwania umowy  

(12 miesięcy) dla wszystkich siedmiu (7) Oddziałów Pomorskiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku mogą wynieść:  

a) benzyny bezołowiowej PN- EN 228:2009 – 5.200,00 litrów,  

b) oleju napędowego zgodnie z normą PN- EN 590:2009 –  12.000,00 litrów,  

c) skroplonego gazu ropopochodnego (LPG)- 5.000,00 litrów.  

9. Zamawiający nie gwarantuje jednak zakupu wyżej wymienionych ilości paliwa w okresie 
trwania umowy w ramach niniejszego zamówienia. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia opisany w rozdziale III niniejszej specyfikacji winien być wykonany                  
w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 



 

V. O ZAMÓWIENIE MOG Ą SIĘ UBIEGAĆ WYKONAWCY, KTÓRZY 
SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE WARUNKI: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

• posiadania wiedzy i doświadczenia, 

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  

• sytuacji ekonomicznej i finansowej,  

to znaczy, że Wykonawcy: 

1) posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Urząd Regulacji 

Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. l i 2 ustawy Pzp. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywać na podstawie analizy 
treści wymaganych dokumentów i oświadczeń, złożonych przez Wykonawców, a określonych                  
w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, wg. kryterium spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia, pod rygorem 
wykluczenia z postępowania. 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę w oryginale należy złożyć w języku polskim na druku ściśle wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, wpisując wymagane dane. 

1.1. Wykaz stacji paliw o których mowa w rozdziale III pkt. 2 niniejszej specyfikacji                         
wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.  

2. Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty w jednym egzemplarzu : 

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                    
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 



 

ustawy Pzp. wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. l pkt. 2 ustawy Pzp. 

b) oświadczenia /zgodnie z art. 22 ust. l i art. 24 ust. l i 2 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji (dla potwierdzenia spełnienia warunków z pkt. V 
niniejszej specyfikacji) - w oryginale, 

c) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki 
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89. poz. 
625 z późn. zm.). 

d) pełnomocnictwa, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji - jeżeli 
ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - w oryginale.  

e) dokumentów - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej - wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokument 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 

3. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, skutkuje 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 

VII . INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT: 

1. Wykonawcy składają oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przy gotowaniem i złożeniem oferty.  

3.Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem ręcznym (długopisem lub 
atramentem), na maszynie lub komputerze lub innym sposobem, jeżeli taki sposób wypełnienia 
dopuszcza określony załącznik do niniejszej specyfikacji) oraz podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych                             
tj. uprawnioną zgodnie przepisami prawa lub z wpisem do właściwego rejestru, albo przez osobę 
umocowaną przez osobę uprawnioną - przy czym w każdym przypadku pełnomocnictwo(a) 
musi(szą) być udzielone w formie pisemnej i załączone do oferty . 



 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę. 

6. Wszelkie dokumenty dołączone do oferty powinny być w oryginale lub jako kserokopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że co innego wynika                          
z wymogów zawartych w rozdziale VI niniejszej specyfikacji. 

7. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia. w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Zamawiający przekaże do wiadomości treść wyjaśnienia, nic ujawniając źródła zapytania, 
wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali niniejszą specyfikację. 

8. Przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zmodyfikować w zakresie 
dopuszczonym przepisami niniejszą specyfikację. Każda wprowadzona przez Zamawiającego 
modyfikacja zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, zgodnie z zapisem w rozdziale VIII. 
pkt.l niniejszej specyfikacji. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu 
umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach modyfikacji do 
niniejszej specyfikacji. 

9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Pani Anna Gątarek - nr telefonu - (59) 842 98 29  

Kontakt: wył ącznie od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 900-1500 

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI Ę I PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW                    
I OŚWIADCZE Ń.  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za 

pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu i na żądanie stron została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zgodnie                    

z przepisami ustawy Pzp wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem, 

wymagające umieszczenia na stronach internetowych (w tym ewentualnie modyfikacje niniejszej 

specyfikacji), będą udostępnione na stronie Zamawiającego bip.pomorskieparki.pl 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

 



 

IX. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi przez niniejszą specyfikację dokumentami należy złożyć                       
w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w Pomorskim Zespole Parków 
Krajobrazowych w Słupsku, 76-200 Słupsk,  ul. Szarych Szeregów 14 w sekretariacie,                          
w terminie do dnia 12 maja 2011 r. do godz. 1100. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  

3. Opakowanie oferty powinno zawierać napis:    

„Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk  

ul. Szarych Szeregów 14, dostarczyć wyłącznie do sekretariatu. Oferta na dostawę paliw”                                
oraz podawać nazwę/firmę i adres Wykonawcy, z dopiskiem „Nie otwierać" . 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2011 r. o godz. 1130 w sali konferencyjnej                
w siedzibie Zamawiającego w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku 
przy ul. Szarych Szeregów 14.  

5. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania 
ofert poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Powiadomienia modyfikacji lub 
wycofaniu muszą być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z zasadami składania 
ofert i dodatkowo opisane na opakowaniu „MODYFIKACJA" albo „WYCOFANIE". 

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert. 

X. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY: 

1. Suma cen brutto za 1 litr paliwa tj.  

(benzyny bezołowiowej Pb 95 +oleju napędowego + skroplony gaz ropopochodny)  

obowiązująca na stacji  paliw u Wykonawcy na dzień 06.05.2011 r. pomniejszona o wartość 

rabatu (upustu) wyrażonego w % lub w gr. i obowiązującego przez cały okres trwania umowy.  

2. Za najkorzystniejszą ofertę zastanie uznana oferta zawierająca najniższą sumę cen 
jednostkowych brutto za 1 litr paliw, złożonych przez wykonawców nie podlegających 
wykluczeniu. 

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty niniejszego postępowania Zamawiający będzie 
kierował się następującymi kryteriami oceny:  

 

 

 

 



 

Cena (Suma cen brutto za 1 litr paliwa tj.  

(benzyny bezołowiowej Pb 95 +oleju napędowego + skroplony gaz ropopochodny)  
obowiązująca na stacji  paliw u Wykonawcy na dzień 06.05.2011 r. pomniejszona o wartość 
rabatu (upustu) wyrażonego w % lub w gr. – 100%.  

L c=Comin/Cobad x Kp x Wc 

gdzie: 

Comin – najniższa wartość brutto oferowana  

Cobad – wartość brutto oferty badanej 

Kp – współczynnik proporcjonalności, równy 100 

Wc – waga (znaczenie) kryterium ceny, równa 100% 

4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów przyznanych w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

5. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów zgodnie z wzorem 
określonym w pkt 3. 
 
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców 
zgodnie z art. 92 ustawy. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce 
podpisania umowy.        
                    

XI. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA ROZLICZANIA SI Ę W WALUTACH OBCYCH . 

Rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się 
będą w walucie polskiej.  

XII.  Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest zawrzeć                                 
z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego - umowę o treści 
stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji oraz wynikającej ze złożonej oferty. 

XIII.  WYKONAWCOM W TOKU POST ĘPOWANIA PRZYSŁUGUJ Ą ŚRODKI 
OCHRONY PRAWNEJ  określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) 

Załączniki:  
1) druk oferty- zał. nr 1, 
2) wykaz stacji paliw o których mowa w rozdziale III pkt. 2 i zał. nr 2 specyfikacji,  
3) oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. l i art.24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 
4) pełnomocnictwo, 
5) wzór umowy. 


