
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.pogotowie.gdynia.pl/ 

 

Gdynia: ZP/PN/01/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju 

napędowego dla pojazdów Miejskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej 

Numer ogłoszenia: 50815 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016 

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: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej , ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (058) 660 88 11, faks 

(058) 660 88 12. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pogotowie.gdynia.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/PN/01/2016 Przetarg 

nieograniczony na dostawę oleju napędowego dla pojazdów Miejskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oleju 

napędowego (Kod CPV - 09134000-7 - oleje napędowe), poprzez tankowanie pojazdów będących 

w dyspozycji Zamawiającego bezpośrednio na stacjach paliw Wykonawcy, z zapewnieniem 

https://www.pogotowie.gdynia.pl/


bezgotówkowego rozliczania transakcji za pomocą elektronicznych paliwowych zabezpieczonych 

kodem PIN, i odroczonym terminem płatności zgodnym z SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje prawo 

opcji w przedmiotowym postępowaniu w następujących granicach (poniższe wartości dotyczą 

całego okresu trwania zamówienia, tj. 24 miesięcy): 1) Zamawiający szacuje swoje minimalne 

zapotrzebowanie na olej napędowy ON w ilości 110 000 (sto dziesięć tysięcy) litrów - opcja 

minimum, 2) Zamawiający szacuje swoje maksymalne zapotrzebowanie na olej napędowy ON w 

ilości 144 000 (sto czterdzieści cztery tysiące) litrów - opcja maksimum. Opcja minimum w 

przedmiotowym postępowaniu polega na zobowiązaniu się Zamawiającego do zamawiania w 

zakresie minimum na zasadach określonych w SIWZ. Opcja maksimum polega na prawie 

Zamawiającego do zamawiania, ponad ilości determinujące opcję minimum, na zasadach 

określonych w SIWZ, do zakresu wartości maksimum. Wartością maksymalną zamówienia jest 

kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum. 3. Zamawiający będzie odbierał olej 

napędowy w terminach i ilości dostosowanych do swoich rzeczywistych potrzeb. Miejscem realizacji 

dostaw będą stacje paliw Wykonawcy. Płatność za przedmiot zamówienia następować będzie 

bezgotówkowo, na podstawie faktur VAT wystawianych 2 razy w miesiącu, w terminie nie krótszym 

niż 21 dni od daty ich doręczenia. 4. Po każdorazowym zakupie paliwa, Zamawiający powinien 

otrzymywać potwierdzenie dokonanej transakcji, która ma zawierać: ilość paliwa, wartość, datę, 

godzinę, nr rej. karetki, nr karty paliwowej, nazwisko kierowcy oraz stan licznika pojazdu. 5. Olej 

napędowy dostarczany przez Wykonawcę musi być dostosowany do okresu dostawy tj. pory roku i 

temperatury otoczenia w okresie letnim i zimowym, oraz musi spełniać wszelkie wymogi określone 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.) oraz wymogi Polskich i 

Unijnych norm.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7. 

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: 24. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w tym postępowaniu 

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 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada uprawnienia 

do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, zgodnie z 

przepisem art. 32 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(tekst jednolity - Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz b) przedłoży oświadczenie o 

spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) będzie dysponował 

przynajmniej trzema stacjami paliw, na obszarze miasta Gdyni, czynnymi całodobowo, 

przez 7 dni w tygodni, każda posiadająca minimum 4 stanowiska dystrybucji paliw oraz b) 

przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przedłoży oświadczenie o 

spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 



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; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami; 

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; 

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 - 50 

 2 - Opust - 30 

 3 - Odległość - 20 

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 zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych we 

Wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: https://www.pogotowie.gdynia.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w/w strony 

internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego, a także poprzez złożenie wniosku na adres e-mail: 

zamowienia@pogotowie.gdynia.pl. 

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

ofert: 17.05.2016 godzina 14:00, miejsce: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP 

ZOZ ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia Sekretariat Dyrektora. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu 



w następujących granicach (poniższe wartości dotyczą całego okresu trwania zamówienia, tj. 24 

miesięcy): 1) Zamawiający szacuje swoje minimalne zapotrzebowanie na olej napędowy ON w 

ilości 110 000 (sto dziesięć tysięcy) litrów - opcja minimum, 2) Zamawiający szacuje swoje 

maksymalne zapotrzebowanie na olej napędowy ON w ilości 144 000 (sto czterdzieści cztery 

tysiące) litrów - opcja maksimum. Opcja minimum w przedmiotowym postępowaniu polega na 

zobowiązaniu się Zamawiającego do zamawiania w zakresie minimum na zasadach określonych w 

SIWZ. Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania, ponad ilości 

determinujące opcję minimum, na zasadach określonych w SIWZ, do zakresu wartości maksimum. 

Wartością maksymalną zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja 

maksimum.. 

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 

 

 


