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I. UWAGI OGÓLNE
1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art.
38 ust. 3 ustawy.

9. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Niniejszą SIWZ można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego
ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła, pokój nr 204 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 15:00.
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II.

ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
NIP: 952-18-86-979
Strona internetowa WIORiN w Warszawie:

www.piorin.gov.pl/warszawa

e-mail: wi-warszawa@piorin.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla wszystkich jednostek Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie (z uwzględnieniem zamówień
uzupełniających) w następujących ilościach:


benzyna bezołowiowa 95



olej napędowy

40 000 litrów
1 500 litrów

Dostawa paliw realizowana będzie drogą transakcji bezgotówkowych i realizowana na
zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów (na podstawie kart płatniczych
wydanych przez wykonawcę) na stacjach paliw na terenie RP należących do Wykonawcy,
jak również z którymi wykonawca podpisał stosowne umowy umożliwiające zamawiającemu
dokonywanie bezgotówkowych transakcji.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
przedmiotem zamówień uzupełniających jest dostawa paliw dla wszystkich jednostek
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie w następujących
ilościach:


benzyna bezołowiowa 95



olej napędowy

8 000 litrów
300 litrów

4

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw
Znak sprawy: WDA.272.1.2014

Dostawa paliw realizowana będzie drogą transakcji bezgotówkowych i realizowana na
zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów (na podstawie kart płatniczych
wydanych przez Wykonawcę) na stacjach paliw na terenie RP należących do Wykonawcy,
jak również z którymi wykonawca podpisał stosowne umowy umożliwiające zamawiającemu
dokonywanie bezgotówkowych transakcji.
Kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):


09132100-4



09134100-8

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
1.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
e. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga
się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których
mowa w ust. 1. pkt a–d niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum żaden
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z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez
Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku nie spełnienia
jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. O wykluczeniu z postępowania
Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa Zamówień
Publicznych.

VI. OŚWIADCZENIA

I

DOKUMENTY,

JAKIE

MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi
zawierać następujące dokumenty:
1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 albo składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

1.2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert,

1.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
2. Do oferty wykonawca dołącza obok dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1:
2.1. wypełniony formularz ofertowy (stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ),
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2.2. wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków w art. 22 ust. 1 i art 24 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (stanowiące Załącznik
Nr 2 do niniejszej SIWZ),
2.3. wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się przez wykonawców z warunkami przetargu
i ich akceptacją (stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ).
2.4. wykaz stacji paliw, w których można dokonać tankowań z wyszczególnieniem ich
adresów.
3. Dokumenty

mogą

poświadczonych

za

być

przedstawione

zgodność

z

w

formie

oryginałem

oryginałów

przez

albo

kopii

upoważnionego(ych)

przedstawiciela(i) wykonawcy.
4. Dokumenty powinny być dołączone do Formularza ofertowego (o którym mowa w pkt 2
ppkt 2.1 niniejszego rozdziału) w formie załączników w kolejności wskazanej w tym
Formularzu.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający

identyfikację

podpisu

(np.

wraz

z

imienną

pieczątką

osoby

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
6. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę(y)

nie wymienioną(e)

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo
powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii.
7. W przypadku konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących
konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1 ppkty 1.1, 1.2, 1.3
niniejszego rozdziału. W przypadku spółek cywilnych każdy z członków spółki składa
oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1 ppkty 1.1, 1.2, 1.3 niniejszego rozdziału. W
odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć
jeden wspólny dokument.
8. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie)
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty, z
zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego rozdziału.
7
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9. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.
10. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający
pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

VIII. JĘZYK POSTĘPOWANIA
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim . Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert
w innym języku.

IX. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium.

X.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie faksu lub e-mailem i niezwłocznie potwierdzone
pisemnie zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38
ustawy.
8
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4. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ,
powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1
niniejszego rozdziału SIWZ.

Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17
z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego
na dostawę paliw WDA.272.1.2014”.
5. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przekazane faksem,
pisemnie i zamieszczone na stronie internetowej: www.piorin.gov.pl/index.php?pid=525
6. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego
postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień
w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania
wyjaśniającego.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego
jest:
Pani Halina Gniado
e-mail: da-warszawa@piorin.gov.pl

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć
termin związania ofertą nie dłużej jednak niż 60 dni.
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2. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania z ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty
stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że
w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi
zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza
oferty;
b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający
zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ;
c) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, o którym
mowa w ust. 4.
2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
4. Oferta

powinna

być

podpisana

przez

osobę/y

upoważnioną/e

w dokumentach

rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie
pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
5. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentacji Wykonawcy.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze,
maszynie lub pismem odręcznym.
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7. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe
zdekompletowanie.
8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem
pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt c i d. Zgodność z oryginałem wszystkich
kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentacji
Wykonawcy.
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia
dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) uprawnione do
reprezentacji.
11. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek
zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być
tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.
12. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
13. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie
(opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące
oznaczenie:
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę paliw” oraz „Nie otwierać przed dniem 11.12.2014 r.
godz. 11:30 ”.
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią
Wykonawcy.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
pokój nr 204 - sekretariat, II piętro nie później niż do dnia 11.12.2014 r. do godziny
11:00.
Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do
siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego j. w. : w dniu 11.12.2014 r. o godzinie
11:30.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania zamówienia.
7. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI
PŁATNOŚCI
1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym i słownie.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji
zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.
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3. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
4. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie wystawionej
faktury VAT.
5. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ
SPOSÓB OCENY OFERT
1. Oferty Wykonawców nie wykluczonych oraz nie odrzucone będą oceniane według
następujących kryteriów i wag:


najniższa cena



dostępność stacji paliw - waga 10%

- waga: 90%

2. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i oceny ofert, zamawiający będzie
stosował wyłącznie kryteria określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
4. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad:
a) oferta w zakresie każdego z kryteriów może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
Ilość punktów obliczonych zgodnie z podanymi niżej algorytmami zostanie
pomnożona przez wagę danego kryterium.
b) Obliczanie oceny punktowej dla kryterium „najniższa cena” odbędzie się w
następujący sposób:
- ocena punktowa badanej oferty = 10 x Cmin / Cn


10 – maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w zakresie
danego kryterium



Cmin – minimalna cena oferowana



Cn - cena badanej oferty

c) Obliczanie oceny punktowej dla kryterium „dostępność stacji paliw” odbędzie się
w następujący sposób:
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- oferta zawierająca mniej niż 100 stacji paliw na terenie RP, na których będą
tankowane samochody WIORiN będzie odrzucona jako niezgodna z warunkami
dokumentacji przetargowej
- powyższe kryterium będzie obliczane według niżej podanego algorytmu ocena
punktowa badanej oferty = 10 x (G n / G max)


10 – maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w zakresie
danego kryterium



G n – ilość stacji w badanej ofercie



G max – maksymalna proponowana ilość stacji

5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w
wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 1 niniejszego
rozdziału.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są
przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić Zamawiającemu
umowę konsorcjum.

XVII. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII.

WZÓR UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
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XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

XX.

ZAŁĄCZNIKAMI

DO

NINIEJSZEJ

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄ:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. .
3. Oświadczenie o zapoznaniu się przez Wykonawców z warunkami przetargu i ich
akceptacją.
4. Wzór umowy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia sporządziła:

Halina Gniado.....................................
....................................................................
Data i podpis Zamawiającego
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Załącznik Nr 1
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

............................................
(miejscowość i data)

tel.: ...............................................
fax: ...............................................
FORMULARZ

O F E R T OWY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw , zgodnie z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczamy, iż:
1.

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia:
 40 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 po cenie jednostkowej brutto za 1 litr w
wysokości ......................................................... zł (po zastosowaniu upustu)
i
 1 500 litrów oleju napędowego po cenie jednostkowej brutto za 1 litr w wysokości
...................................... zł (po zastosowaniu upustu).
Cena 1 litra benzyny bezołowiowej 95 i 1 litra oleju napędowego będzie obliczona
według średniej ceny 1 litra benzyny bezołowiowej 95 i 1 litra oleju napędowego na
wszystkich stacjach paliw (wymienionych w wykazie załączonym do oferty) w okresie
od 3.12.2014 r. do 4.12.2014 r. i pomniejszonej o wysokość zaoferowanego upustu.
Wysokość zaoferowanego upustu .................................................................................%
(zaoferowany upust będzie obowiązywał w całym okresie zawartej umowy)
a) łączna wartość cenowa 40 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 wynosi:
40 000 l x ..................... (cena jednostkowa z upustem) = ......................... zł brutto
b) łączna wartość cenowa 2 500 litrów oleju napędowego wynosi:
1 500 l x .......................... (cena jednostkowa z upustem) = ......................... zł
brutto
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za cenę brutto (ppkt. a) + b)) ................................................................................................. zł
słownie: .................................................................................................................................... zł
Cena oferty uwzględniać musi podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
Łączna wartość zamówienia (cena oferowana brutto) musi być podana brutto w złotych
polskich liczbą i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbą a
podaną słownie, jako prawidłową przyjmuje się cenę słownie.
Zamawiający będzie mógł dokonywać zakupu paliwa (poprzez bezgotówkowe
transakcje) na ..................................... stacjach paliw.
(wykaz stacji paliw zaoferowanych przez Wykonawcę wraz z ich dokładnymi adresami
zostanie załączony do oferty).
2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oferta została złożona na ................ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od
nr ....... do nr .............. (uwaga – na ofertę składają się wszystkie dołączone dokumenty,
formularze, oświadczenia, zaświadczenia, itp.)
6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*:
1) odpis z właściwego rejestru / oświadczenie od osób fizycznych w zakresie art.
24 ust. 1 pkt. 2, **
2) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
3) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków w art. 22 ust. 1 i art 24 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
4) wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się przez wykonawców z warunkami
przetargu i ich akceptacją ,
5) wykaz stacji paliw,
6) inne:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

..............................................................
(podpis upełnomocnionego(nych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy)

UWAGA:
*Jeżeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez wykonawcę za zgodność
z oryginałem.
**Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

....................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.).
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
zamieszkały:
............................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy) ...............................................................................................
oświadczam, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadamy wiedzę i doświadczenie
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy w
brzmieniu:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
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5)

6)

7)

8)

9)

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwa przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzania oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje
się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust. 1 pkt. 2
lub art.67 ust. 1 pkt 1 i 2;
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2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3) złożyli
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu ;
Na żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczymy dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Miejsce i data: ..............................................
............................................................
(podpis przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE
na
dostawę paliwa

.................................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wzorem umowy i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

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

....................................................................
(podpis przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik Nr 4

WZÓR UMOWY
w dniu ........................................ w Warszawie między:
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przy
ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła,
reprezentowanym przez:
 ...........................................................................- .............................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
 ..........................................................................– ..............................................................
zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19
poz. 177) umowa następującej treści:
Mając na względzie rozwój współpracy pomiędzy Stronami niniejszej umowy oraz dążąc do
umożliwienia dokonywania bezgotówkowych transakcji zakupu Produktów w sieci stacji
paliw Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony zawierają niniejszą umowę w zakresie
posługiwania się Kartami ...................................... przez Zamawiającego oraz rozliczania
zakupów dokonanych z ich użyciem.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup przez Zamawiającego benzyny bezołowiowej 95 w
ilości 40 000,00 litrów oraz oleju napędowego w ilości 1500,00 litrów w okresie od
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przy użyciu Kart ...................................... wydawanych przez
Wykonawcę, a także
zasady wydawania i używania przez Zamawiającego Kart
................................ , umożliwiających ten zakup. Złożona przez Wykonawcę oferta
przetargowa stanowi integralną część niniejszej Umowy.
§2
Karty flotowe upoważniają Zamawiającego do dokonywania bezgotówkowych transakcji u
operatorów prowadzących stacje paliw, z zastrzeżeniem, że powyższe transakcje dotyczyć
będą wyłącznie Produktów określonych w SIWZ i odbywać się będą na zasadach zgodnych
ze SIWZ, w szczególności z uwzględnieniem upustu od detalicznej ceny zakupu paliwa w
dniu zakupu, w tym zasad dotyczących upustu zaoferowanego przez Wykonawcę. Oferta
Wykonawcy i SIWZ stanowią załączniki do niniejszej umowy.
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§3
1. Karty ............................. wystawione są bezpłatnie na numer rejestracyjny samochodu
Zamawiającego na podstawie stosownych wniosków.
2. Karty ......................... zostaną wydane w terminie 15 dni roboczych od dnia
podpisania niniejszej umowy.
§4
1. Każda Karta ...................... zawiera okres ważności. Okres ważności Karty
........................ kończy się w dniu podanym na Karcie .................... Wykonawca jest
zobowiązany do uniemożliwienia użycia Karty ................................... po terminie
ważności karty np. poprzez jej zablokowanie.
2. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, zmiany lub likwidacji pojazdu,
na który wystawiona jest dana Karta .............................., Zamawiający zobowiązany
jest niezwłocznie zgłosić zaistniałą zmianę w celu anulowania takiej Karty
............................ i wymiany na nową, zawierającą aktualne dane.
§5
1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się
wszystkimi wydanymi mu Kartami, jednakże w przypadku powiadomienia
Wykonawcy o utracie Karty w celu jej zablokowania przez Wykonawcę, Wykonawca
przejmuje odpowiedzialność za transakcje dokonane z użyciem utraconej Karty po
upływie 24 godzin od momentu zgłoszenia.
§6
1. Zapłata należności z tytułu sprzedaży Produktów będzie dokonywana przez
Zamawiającego w oparciu o ilość i cenę zakupionych Produktów, podaną na
dystrybutorze w momencie realizacji transakcji za dany okres rozliczeniowy.
2. Faktury za transakcje dokonane w danym okresie rozliczeniowym będą wystawiane
po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
ostatniego dnia przyjętego okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał
faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego.
3. Płatności należności z tytułu sprzedaży Produktów dokonywane będą przez
Zamawiającego w formie przelewu w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury.
Faktura jest wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmuje należności z tytułu
sprzedaży Produktów dokonanych w tym okresie na rzecz Zamawiającego. Ustala się
następujący okres rozliczeniowy: od 1-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
4. Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej
sprzedaży Produktów na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy widniejący na
wystawionej fakturze VAT.
5. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie, Wykonawca może doliczyć
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do
niezwłocznego uregulowania należności. Ponadto Wykonawca, w przypadku
określonym w zdaniu poprzednim, ma prawo zablokować wszystkie Karty ................,
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aż do momentu zapłaty należności kwoty głównej. Do czasu uregulowania tej
należności Karty ................................ będą umieszczone na liście kart zastrzeżonych i
skuteczne posługiwanie się nimi nie będzie możliwe.
§7
1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu .
3. Upoważnienie określone w punkcie 2 powyżej jest ważne na czas trwania niniejszej
umowy.
§8
1. Niniejsza umowa obowiązuje od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku.
2. Powyższe postanowienie nie wyklucza uprawnień obu Stron do rozwiązania umowy w
okresie jej obowiązywania za trzydziestodniowym wypowiedzeniem lub za
porozumieniem Stron. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, Strony
nie będą dochodziły roszczeń z tytułu utraconych korzyści.
3. W razie rozwiązania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest w terminie
nieprzekraczalnym 21 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy do zwrotu
wszystkich Kart ............................. znajdujących się w jego posiadaniu.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 10
Strony podejmą próbę polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikłych w związku z
realizacją niniejszej umowy lub jej interpretacji.
O ile polubowne rozwiązanie sporu nie powiedzie się, Strony zgodnie postanawiają, że
wszelkie spory pozostające w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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