
Warszawa: Zakup na autoryzowanych stacjach paliwowych 
bezołowiowej benzyny silnikowej 98- i 95-oktanowej w systemie 

bezgotówkowym na podstawie kart flotowych w latach 2008-2009 
Numer ogłoszenia: 157982 - 2008; data zamieszczenia: 11.07.2008 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, woj. 
mazowieckie, tel. 022 6301880, fax 022 6301891. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.utk.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup na autoryzowanych stacjach 
paliwowych bezołowiowej benzyny silnikowej 98- i 95-oktanowej w systemie bezgotówkowym na 
podstawie kart flotowych w latach 2008-2009. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest zakup na autoryzowanych stacjach paliwowych bezołowiowej benzyny silnikowej 98- i 95-
oktanowej w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych w latach 2008-2009 dla Urzędu 
Transportu Kolejowego. Zamawiający planuje zakup następującej łącznej ilości benzyny silnikowej 98- 
i 95-oktanowej: 30 tys. litrów. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.11.12.00-0. 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

• Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.. 

 



III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 
wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2) Stacje paliw muszą spełniać wymagania 
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. 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. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.). 3) Stacje paliw muszą posiadać wymagane 
prawem koncesje na sprzedaż paliwa silnikowego objętego zamówieniem. 4) Sprzedawane 
paliwo musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 
października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 
1825 z późn. zm.) oraz normy PN-EN 228:2006. 5) Minimalna ilość autoryzowanych stacji paliw 
czynnych całodobowo na terenie Warszawy z dostępną bezołowiową benzyną silnikową 98- i 95-
oktanową - 15. 6) Minimalna ilość autoryzowanych stacji paliw czynnych całodobowo na terenie 
Polski z dostępną bezołowiową benzyną silnikową 95- i 98-oktanową - 100. Ocena spełniania 
warunków odbędzie się zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z 
ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera SIWZ. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z 
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono 
wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. a i b 
oraz odpowiednio w niniejszym punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 4) W przypadku podmiotów występujących wspólnie, 
każdy z nich zobowiązany jest załączyć dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2. 5) Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo takie należy załączyć do 
oferty. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale i wystawione przez osobę 
reprezentującą Wykonawcę albo załączone jako kopia poświadczona notarialnie. 6) Dokumenty 
sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 7) Aktualny regulamin określający zasady wydawania i 
posługiwania się kartami flotowymi. 8) Aktualny cennik dotyczący obsługi kart flotowych. 9) 
Aktualny wykaz adresowy punktów sprzedaży na terenie Polski. 



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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1. Cena - 45 
• 2. Procentowa wysokość upustu od ceny paliwa na stacji benzynowej - 15 
• 3. Liczba autoryzowanych stacji paliw na terenie Warszawy stan na dzień 31 maja 2008 r. 

(min. 15) - 20 
• 4. Liczba autoryzowanych stacji paliw na terenie Polski stan na dzień 31 maja 2008 r. (min. 

100) - 20 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.utk.gov.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Transportu 
Kolejowego, Biuro Administracyjno-Budżetowe, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa. 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23.07.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Transportu Kolejowego, Biuro Administracyjno-Budżetowe, 
ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa. 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 


