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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  

na sukcesywne dostawy olei oraz smarów do pojazdów samochodowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Poznaniu. 

 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

 

 
I. Nazwa i adres zamawiającego 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Samodzielny Publiczny ZOZ  

ul. Rycerska 10 60-346 Poznań                                                    

NIP 779-20-09-143   

REGON 639686132   

tel. 061  864-88-12  tel./fax. (61) 866 37 35 

Godziny pracy: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. 

Adres strony internetowej: www.ratownictwo.med.pl    

e-mail: sekretariat@ratownictwo.med.pl 

Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy zamawiającego: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med 

 
 

http://www.ratownictwo.med.pl/
mailto:sekretariat@ratownictwo.med.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med


II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę, 

zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019 roku Dyrektora Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:  

Lp. Rodzaj 
Wymagania/Klasyfikacja/ 

Aprobata 
Opakowanie 

1 szt. 

Ilość 

opakowań  

OLEJ SILNIKOWY 

1 Olej silnikowy mineralny 15W40 
API: SL/SJ/SH/CF, SAE:15W/40, 

ACEA: A3-02/wyd.3  B3-98 wyd. 2 
Beczka 60 l 

1 szt. 

(60 litrów) 

2 
Olej silnikowy syntetyczny MB Sprinter 2.2 CDI, 

3.0 CDI 5W30 
MB 229.52 Beczka 60 l 

19 szt. 

(1140 litrów) 

3 
Olej silnikowy syntetyczny VW Crafter 2.0 TDI 

VW Caddy 2.0 TDI 5W30 
VW 504.00/507.00 Beczka 60 l 11 szt. 

(660 litrów) 

4 
Olej silnikowy syntetyczny Fiat Doblo 1.9JTD 

Dacia Doker 1.2 LPG 5W40 

API: SN/CF, SAE: 5W/40, ACEA: 

A3/B3, ACEA: A3/B4 
Beczka 60 l 7 szt. 

(420 litrów) 

OLEJ PRZEKŁADNIOWY 

5 Olej przekładniowy mineralny 80W90 GL-4 API: GL-4, SAE 80W/90 1 litr 15 szt. 

(15 litrów) 

6 Olej przekładniowy do skrzyń automat ATF II D ATF II D Dexron 1 litr 30 szt. 

(30 litrów) 

7 
Olej przekładniowy do skrzyń automat  

Febi 39070 
G 052 182 A2/ G 052 529 A2 1 litr 72 szt. 

(72 litry) 

8 Olej przekładniowy semisynthetic 75W90 GL-5 API:GL-5 1 litr 30 szt. 

(30 litrów) 

9 
Olej przekładniowy Tylny most Mercedes  

Castrol SYNTAX 75W/140 LS II 
75W/140 LIMITED SUP 1 litr 20 szt. 

(20 litrów) 

10 
Olej przekładniowy Tylny most Mercedes  

Castrol SYNTAX 75W/140 Limited Slip 
MB 235.61 1 litr 25 szt. 

(25 litrów) 

INNE 

11 
Olej wspomagania układu kierowniczego  

Febi 08972 
MB 236.3 1 litr 30 szt. 

(30 litrów) 

12 
Smar do łożysk tocznych ŁT-43 

( – 30˚C do +160˚C) 
 4,5 kg 4 szt. 

(18 kg) 

13 
Smar konfekcjonowany, pasta do zacisków 

hamulcowych ATE 180 g 
03.9902-0521.2 180 g 20 szt. 

14 
Smar do przegubów napędowych  

GREASEM EP-23 
 4,5 kg 4 szt. 

(18 kg) 

15 
Smar ceramiczny syntetyczny  

( – 54˚C do +1534˚C) 
 

od 236 ml  

do 300 ml 
10 szt. 

 

UWAGA: 

Pozycja 2, 3, wymagana aprobata producenta pojazdów. Oferta bez aprobaty producenta 

pojazdów wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – 

cenowy) zostanie odrzucona przez Zamawiającego jako niezgodna z opisem przedmiotu 

zamówienia. W razie wątpliwości zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od przyszłego dostawcy 

przedstawienia aprobaty producenta pojazdów. Niespełnienie żądania zamawiającego będzie skutkować 

odrzuceniem oferty. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne należy je traktować 



wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym 

takim przypadku zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod 

warunkiem, że zaoferowany przez wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów 

tej samej klasy jakiej oczekuje zamawiający. 

2. Ilości wskazane w zapytaniu ofertowym są wielkościami szacunkowymi służącymi do określenia ceny 

poszczególnych pozycji towaru natomiast Wykonawca związany warunkami przyszłej umowy 

zobowiązuje się, jeżeli zajdzie konieczność dostarczyć towar w ilościach wykraczających poza ilości 

wskazane po cenach określonych w pakietach. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości 

zamawianych asortymentów w każdym pakiecie oraz zmniejszenia wartości zamówienia w zależności od 

potrzeb. 

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent, norma  

czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza 

składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod ww. pojęciem.     

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru objętego przedmiotem zamówienia,  

po uprzednim złożeniu zamówienia w formie telefonicznej, elektronicznej (e-mail) lub pisemnie  

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 do pomieszczenia magazynowego – mieszczącego się 

przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.  

UWAGA:  

Termin dostawy nie może być dłuższy niż 24 godziny.  

 

IV. Termin realizacji zamówienia.  

12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia 

 

V. Wymagane dokumenty 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń  

i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  

z wykonawcami.  

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:  

  1) w sprawie procedury postępowania – Paulina Gierszewicz tel. 061 8648 827 

  2) w sprawie przedmiotu zamówienia – Łukasz Paczkowski tel. 061 8648 848 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami 

w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym formularza asortymentowo – cenowego, 

wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

www.platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego 

postępowania. 

 

http://www.platformazakupowa.pl/


8. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2020 roku godz. 14:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.02.2020 roku o godz. 14:05 za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej. 

4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med 

http://www.ratownictwo.med.pl 

informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.  

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.              

2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem. Tak, więc przy ocenie 

ofert będzie brana tylko i wyłącznie cena brutto, która musi być wyrażona liczbowo i słownie oraz 

określona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca powinien w cenie brutto ująć 

także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę dla prawidłowego i pełnego wykonania 

zamówienia.  

3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

4. Nie dopuszcza się zmiany cen oferty przez okres wiążący strony warunkami przyszłej umowy. 

 

10. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert. 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający posługiwał się będzie następującym 

kryterium:  

Cena: 100 %. 

 

2. Wartość punktowa ceny wyliczana wg wzoru:   C n : C b  x  P x W   

C n - koszt najniższej oferty 

C b - koszt badanej oferty  

P    - jednolita skala punktowa (100) 

W   - waga procentowa kryterium ceny   

 

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.  

W przypadku, kiedy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med
https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med
http://www.ratownictwo.med.pl/


 

4. O odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne. 

 

11. Postanowienia końcowe 

1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

2. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca 

zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione. 

 

W załączeniu: 
Klauzula informacyjna RODO 

 
 
 
 
 
 
Specyfikację sporządził                                                    Specyfikację zatwierdził  
Specjalista ds. zam. pub.                                                                                 Z-ca Dyrektora 
        Robert Judek                                                                            Estera Szota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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”, oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań, tel. 61 8648 812 

e-mail: sekretariat@ratownictwo.med.pl 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

w Poznaniu  jest Pan Mariusz Kończak, kontakt: iod@ratownictwo.med.pl,  

telefon: 61 8648 812  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

sukcesywne dostawy olei oraz smarów do pojazdów samochodowych Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.  

 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.  

 


