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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Tochtermana 1, 26-600 

Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3626389, faks 048 3624847. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.radom.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: Dostawa oleju napędowego do 

ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia jest dostawa - oleju napędowego do ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w czynnych całodobowo stacjach paliw na terenie Radomia. Zakres 

zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego w ilościach około 110 000 litrów rocznie o 

parametrach jakościowych zgodnych z obowiązującymi normami. 1. Wskazane ilości paliw należy 

traktować, jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości 

przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą 

mniejsze od zamawianych. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do 

założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 2. Wykonawca przez cały 

okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw. 3. Paliwa płynne będące przedmiotem 

http://www.pogotowie.radom.pl/


zamówienia muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 

dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( teks jedn. z 2013 r. 

poz. 1058 z późn. zm.). 4. Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane 

przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 

2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 

rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.).. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8. 

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: Zakończenie: 31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Aktualna koncesja na obrót 

paliwami płynnymi. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty , o których mowa w 

sekcji VI wg formuły spełnia bądź nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty 

, o których mowa w sekcji VI wg formuły spełnia bądź nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty , o których mowa w 

sekcji VI wg formuły spełnia bądź nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty , o których mowa w 

sekcji VI wg formuły spełnia bądź nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:sytuacji ekonomicznej i finansowej. Kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej 

od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu prowadzonej działalności. Ocena spełniania 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone wraz z 

ofertą dokumenty , o których mowa w sekcji VI wg formuły spełnia bądź nie spełnia. 

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;  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

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

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące 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;  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenia i formularze wg wzorów załączników: 

Załącznikiem nr 1 do SIWZ jest Oferta, która jest drukiem Zamawiającego do wykorzystania przez 

Wykonawcę składającego ofertę. Załącznikiem nr 1a do SIWZ jest Oferta, która jest drukiem 

Zamawiającego do wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.Załącznikiem nr 2 do 

SIWZ jest Umowa (wzór), Załącznikiem nr 3 do SIWZ jest formularz o nazwie Oświadczenie z art. 

22 ust.1 ustawy Pzp, który jest do wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę. 

Załącznikiem nr 4 do SIWZ jest formularz o nazwie Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, który 

jest do wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę. Załącznikiem nr 5 do SIWZ jest 

formularz o nazwie Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, który jest do wykorzystania 

przez Wykonawcę składającego ofertę. 

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 - 98  

 2 - dostępność stacji paliwowych w Radomiu - 2  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



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

zamówienia: www.pogotowie.radom.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Radomska 

Stacja Pogotwia Raunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom. 

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

23.12.2013 godzina 08:30, miejsce: Radomska Stacja Pogotwia Raunkowego w Radomiu ul. 

Tochtermana 1, 26-600 Radom, sekretariat I piętro ( pok.nr 12).. 

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 

 

 
DYREKTOR 

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Radomiu    

                                                                               

lek.med. Piotr Kowalski  

 


