
ZP.2521.30.2018                                                                           Sanok dn. 10.12.2018r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy –  z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo 
zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018r poz.1986 z późn. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 

Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku , ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok, woj. 
podkarpackie, tel. 013 4642445, faks 013 4642445. 

Przedmiot zamówienia : Sukcesywny bezgotówkowy zakup bez użycia  kart paliwowych 
paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu 
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 w ilościach :  

1. PB -3800L   

2. Olej napędowy – 26 000L 

Termin realizacji zamówienia : w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. 

Kryteria oceny ofert  

W niniejszym postępowaniu będą stosowane następujące kryteria :  

      1) Cena – waga kryterium = 95 %  

      2) Udzielony rabat = 5 % 

      Kryterium 1   

      Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób: 

      Oferta z najniższą zaoferowana ceną „ Cmin „ otrzymuje 95 pkt  

       Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia  
wg wzoru 

                    C min : C x 95 pkt = .......n pkt  

       C min – najniższa oferowana cena 

       C - cena badanej oferty 

       n - liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena 

      (przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po 
przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54 

     Kryterium 2  

     Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób: 

      Oferta z najwyższym  zaoferowanym  rabatem „ Cmax „ otrzymuje 5 pkt  

       Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia  
wg wzoru 

                    C : C max x 5 pkt  = .......n pkt  

       C max – najwyższy zaoferowany rabat  



       C - cena badanej oferty 

       n - liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium rabat 

      Cena podana w ofercie winna obejmować koszt wykonania  i opłat  związanych z realizacja 
zamówienia , wraz z podatkiem VAT pomniejszoną o zaoferowany upust . Do obliczenia 
ceny ofertowej  należy przyjąć cenę  paliwa  obowiązującą w dn. 14.12.2018 r.  

Termin składania ofert  :18.12.2018. do godz. 11.00. 

Otwarcie ofert : 18.12.2018r. godz. 11:30 

Wymagane dokumenty :  

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności              
gospodarczej 

2. ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi  o której mowa w  art. 32 ust.1.pkt 4 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne  ( Dz.U. z   2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm. )  

 

Załączniki :  

1. Opis przedmiotu zamówienia  

2. Formularz ofertowy  

3. Wzór umowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup bez użycia  kart paliwowych 
paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu  Powiatowego 
Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8  

w ilościach  

1) benzyna bezołowiowa PB 95  – 3800 L 

2) olej napędowy – 26 000 L 

Zamawiający zastrzega iż , podane ilości paliw mogą ulec zmniejszeniu  stosownie do 
rzeczywistych potrzeb , w toku realizacji umowy .  

Osobą uprawnioną do odbioru paliwa do oznakowanego kanistra jest pracownik Powiatowego 
Zarządu Dróg w Sanoku – Andrzej Klimkowski  

2.Wykonawca zapewni możliwość bezgotówkowego dokonywania zakupów paliwa bez użycia kart 
paliwowych w ogólnodostępnej sieci stacji paliw Wykonawcy . Stacja paliwa nie może być oddalona 
od siedziby Zamawiającego w odległości przekraczającej 7 km . 

3.Paliwa winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy z dnia 9 
grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. Nr 221 poz. 1441) 
zgodnego z normą PN-EN228 oraz PN-EN 590 

 

Termin realizacji zamówienia : w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



............................................................... 

    (pieczęć firmowa wykonawcy) 

O F E R T A 
 

Zamawiający: 

     Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku  

                                                                 ul. Witkiewicza 8  

                                                          38-500 Sanok              

„Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu 
dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku „ 

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę:      

netto zł …………słownie  zł ………………………………………………………………..   

brutto zł ……….słownie zł…………………………………………………………………. , 

zgodnie  z niniejszym wyszczególnieniem: 

 

Lp Rodzaj dostawy Cena 1 litra paliwa Szacunkowa ilość 
paliwa planowana do 
zakupu w roku 2017 

Cena oferty wraz z 
upustem  

1.  Benzyna 
bezołowiowaPB-95 

Stały upust cenowy 

Netto…………PLN 

Brutto………...PLN 

………………..% 

 

3800 L Netto…………PLN 

Brutto………...PLN 

2. Olej napędowy 

 

Stały upust cenowy 

Netto…………PLN 

Brutto………...PLN 

………………..% 

 

26000 L Netto…………PLN 

Brutto………...PLN 

RAZEM 

Netto…………PLN 

Brutto………...PLN 



2. Zobowiązujemy się do dostarczania paliwa objętego niniejszym zamówieniem 
   spełniającego obowiązujące normy jakościowe . 
 
3.  Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się  do  zawarcia umowy - wg 
załączonego  projektu umowy - w terminie  wyznaczonym  przez   zamawiającego.  

4. Oświadczamy, że oferowane ceny obejmują wszelkie koszty związane  z przedmiotową 
dostawą.  

 

Miejsce i data ....................................................... 

         

 

 .............................................................   
    ( podpis uprawnieni  przedstawiciele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa Nr ../2018  ( Wzór )  

Zawarta w dniu ………. w Sanoku  pomiędzy:  

Powiatem Sanockim  ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok  NIP 687-17-86-679 - Powiatowym 
Zarządem Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, który reprezentuje: 

Wojciech Naparła-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , na podstawie 
pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia  15 marca 2016r Uchwała Nr 68/2016 

przy kontrasygnacie Pani Janiny Groń–  Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg 
w Sanoku 

a  …………………………………………………………………………………………….. 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………….. 

  

W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia została zawarta umowa 
 o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sukcesywny bezgotówkowy zakup bez użycia  kart paliwowych 
paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu  
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8  

w ilościach: 

1) benzyna bezołowiowa PB 95- ok.3800 litrów 

2) olej napędowy letni/zimowy ON - ok.26 000 litrów 

§ 2 

1. Termin realizacji umowy:  01.01.2019r. do 31.12.2019r.   
2. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje przedstawiciel  
      Zamawiającego  w osobie: Andrzej Klimkowski  

§ 3 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wraz z upustem wynosi : 
netto  zł ……………………………………..  

(słownie zł : ……………………………….) 

 kwota 23% podatku VAT ……………..zł. 



 brutto zł…………………………………………………………. 

(słownie zł : ………………………………………………………. ) 

2.   Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości   
faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny 1 l. paliwa obowiązującej w dniu  
tankowania, pomniejszonej o ……. % upustu dla benzyny bezołowiowej PB- 95,  
o……….upustu dla oleju napędowego  

3.   Cena za przedmiot umowy płatna będzie w częściach odpowiadających faktycznie  
odebranym przez Zamawiającego częściom przedmiotu zamówienia ,za które 
Wykonawca będzie dokonywał rozliczenia na podstawie dokumentów ( W-Z),.Na 
podstawie dokumentów ( W-Z), Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia 
faktury zbiorczej raz w miesiącu – w ostatnim dniu roboczym kończącym kalendarzowy 
miesiąc. 

        Na dokumencie WZ winna być uwidoczniona  data oraz godzina tankowania.  

 

4.     Wypłata wynagrodzenia za pobrane paliwo będzie dokonywana na podstawie faktur  
        wystawianych na Powiat Sanocki ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok NIP 687-17-86-679  ,   
        odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ,ul. Witkiewicza  
        8 , 38-500 Sanok  w okresach  miesięcznych realizowanych w ciągu 30 dni od daty  
        złożenia faktury . 

§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanej benzyny bezołowiowej i oleju 
napędowego, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
i Pracy  z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 221 poz.1441 z późn. zm.) oraz odpowiednio 
Norm PN – EN 228 i PN – EN 590. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw 
jakościowych paliw, na każde życzenie Zamawiającego. 

3. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanych paliw 
(niezgodności z normami). 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 
1)  za brak możliwości zatankowania paliwa na stacji,- z wyjątkiem awarii systemu 

obsługi stacji, w wysokości 0,1% wartości  brutto przedmiotu umowy, 
     2)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna za odstąpienie od umowy z            

przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości umowy .  

   3)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy. 



2.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego          
wartość kar umownych. 

§ 6 

 

1.  Wszelkie  zmiany umowy wymagają formy pisemnej(aneksu) pod  rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy      
Kodeksu Cywilnego  

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu 
zamówienia.  W  przypadku   niewykorzystania   ilości   paliw   wskazanych   w   §1 
Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez  jakichkolwiek  
konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 

 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku 
nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy. 

 

3. Poza wypadkami opisanymi w ust. 2 Zamawiający może również odstąpić od umowy 
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie   
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia   
umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

§ 8 

 

Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy  rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.              

§ 10 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących  egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
każdej ze stron. 

 

 

Z A M A W I A JĄC Y :          W Y K O N A W C A :  

 

                                             



 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” 
informuję, że:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku tel. 13 
4642 445; 

� inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku jest Pan 
Paweł Rogoz , tel. iod@pzd.sanok.pl 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
***;   



− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

 

 


