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I.)  Nazwa, adres Zamawiającego i tryb udzielenia zamówienia. 

1) Pełna nazwa Zamawiającego: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu 

Adres: ul.  Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław  

NIP: 897-16-70-405, REGON: 932791158 

WWW: www.piorin.gov.pl/wroclaw, e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl 

telefon: 071/ 371-84-35, fax:071/ 371-84-32  

2) Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)  zwaną w dalszej części „ustawą PZP” lub „PZP”. 

W sprawach nie uregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej 

ustawy. 

II.) Informacje ogólne. 

1) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U z 2013r.. poz. 907 z późn. zm.).  Do czynności podejmowanych przez 

Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. – Kodeks cywilny (Dz.U z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie 

stanowią inaczej. 

2) Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 ustawy PZP, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

sobie przekazywać: 

a) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami; 

b) faksem (numer faksu Zamawiającego 71 371 84 32): w zakresie wszelkiej 

korespondencji między stronami, z wyłączeniem złożenia oferty, dla której 

wymagana jest forma pisemna oraz zastrzeżeniem, że treść przekazanej tym kanałem 

komunikacyjnym korespondencji zostanie niezwłocznie potwierdzona  

w formie pisemnej i przesłana pocztą. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez 

Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone  

w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że 

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w powyższy sposób oświadczy, 

iż ww. wiadomości nie otrzymał.  

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi 

obejmować całość zamówienia. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających i 

dodatkowych, o których mowa w   art. 67 ust. 1 pkt 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy PZP 

w postaci zwiększenia ilości dostawy paliw płynnych lub rozszerzenia jego rodzaju w 

http://www.piorin.gov.pl/wroclaw
mailto:wi-wroclaw@piorin.gov.pl
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przypadku gdy będzie to podyktowane potrzebami floty Zamawiającego (szacunkowo do 20 % 

wartości zamówienia podstawowego). 

5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6) Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie będzie przeprowadzał aukcji 

elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy PZP. 

7) Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,  

o których mowa w art.151a. ustawy PZP. 

9)  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych 

(PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 

10) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art.9 ust.2 ustawy 

PZP). Wszelkie ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

11) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Koszty opracowania  

i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy PZP).  

12) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy PZP). 

13) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej. 

 

III.) Opis przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji.  

 

1) Nazwa własna: „Bezgotówkowa dostawa (zakup) pędnych paliw  do samochodów 

służbowych WIORiN we Wrocławiu”.  

2) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (zakup) paliwa płynnego – benzyny 95 

bezołowiowej, oleju napędowego ON oraz gazu LPG –  tankowanie bezgotówkowe 

samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sieć stacji dystrybucyjnych. 

3) Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia za cały okres trwania umowy ( 3 lata) wynosi: 

a) benzyna bezołowiowa 95 – 38 000 litrów 

b) Olej napędowy ON – 19 000 litrów 

c) Gaz LPG –  4 000 litrów 

Rzeczywista ilość realizowanego zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb 

Zamawiającego i może się różnić od wskazanych powyżej ilości. Wykonawcy z tytułu 

mniejszego wykorzystania zakresu realizacji umowy nie przysługuje odszkodowanie.   
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4) Zamawiający wymaga (ze względów ekonomicznych realizacji zamówienia), aby Wykonawca 

wskazał po jednej stacji znajdującej się w każdej z wymienionych w załączniku  

nr 1.2 do SIWZ miejscowości lub w innej miejscowości na terenie danego wskazanego 

powiatu, na których możliwa będzie realizacja bezgotówkowego tankowania benzyny 

bezołowiowej i oleju napędowego (dla każdej lokalizacji) oraz dodatkowo gazu LPG dla 

miasta Wrocław. 

5) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

a) benzyna bezołowiowa 95 09132100-4,  

b) olej napędowy – biodiesel 09134230-8 

c) gaz LPG 09133000-0 

 

6) Zakupy w/w paliw dokonywane będą za pomocą kart wystawionych na numer rejestracyjny 

samochodu. Stawka za  jednostkowa ( za litr paliwa) wg rzeczywistej ceny dnia. Jednostkowy 

koszt netto wydania karty stały wg formularze ofertowego. Karty muszą być zabezpieczone 

kodem PIN. Rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT nie częściej niż dwa razy w 

miesiącu, termin płatności nie krótszy niż 14 dni od daty wystawienia (dłuższy termin 

dodatkowo punktowany). Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, rodzaj paliwa, cena 

1 litra paliwa, wartość zakupu paliwa, numer rejestracyjny tankowanego samochodu). W razie 

utraty kart Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne. Wykonawca ma zapewnić 

blokadę karty w całej sieci punktów sprzedaży, po zgłoszeniu jej utraty przez Zamawiającego 

u Wykonawcy. 

7) Wyszczególnienie samochodów aktualnie posiadanych przez Zamawiającego zawarte jest w 

załączniku nr 3 do SIWZ.  

IV.) Termin wykonania zamówienia.  

Sukcesywne bezgotówkowe tankowanie pędnych paliw w ramach zapotrzebowania 

Zamawiającego realizowane będzie w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy (lub daty 

wskazanej w umowie) na stacjach paliw na terenie województwa dolnośląskiego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zakupów paliw na innych stacjach 

Wykonawcy zlokalizowanych na terenie kraju. 

V.) Warunki udziału w postępowaniu, opis spełniania tych warunków oraz wykaz 

oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy PZP. 

 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy odpowiadający warunkom udziału w 

postępowaniu, dotyczącym: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
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Spełnianie powyższego warunku oceniane będzie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 1.1 do SIWZ). 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Spełnianie powyższego warunku oceniane będzie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 1.1 do SIWZ) 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.  

Spełnianie powyższego warunku oceniane będzie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 1.1 do SIWZ) oraz wykazu narzędzi, 

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 

budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania 

tymi zasobami rozumianego jako wykaz stacji paliw na terenie województwa 

dolnośląskiego w których możliwa będzie realizacja bezgotówkowego tankowania floty 

pojazdów Zamawiającego  (załącznik nr 1.2 do SIWZ). Zamawiający uzna, iż załączony przez 

Wykonawcę wykaz stacji paliw spełni warunek posiadania odpowiedniego potencjału 

technicznego, jeżeli będzie zawierał on po jednej stacji znajdującej się  

w  każdej z wymienionych w formularzu miejscowości lub w innej miejscowości na terenie 

danego wskazanego powiatu, na których możliwa będzie realizacja bezgotówkowego 

tankowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego (dla każdej lokalizacji) oraz 

dodatkowo gazu LPG dla miasta Wrocław.  

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Spełnianie powyższego warunku oceniane będzie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 1.1 do SIWZ) 

e) odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Spełnianie powyższego warunku oceniane będzie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 1.1 do SIWZ). 

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), 

każdy z warunków określonych w pkt 1 a) - e) winien spełniać co najmniej jeden z tych 

Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

4) Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawca ma dostarczyć w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 

24 ustawy PZP : 

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 

1.1 do SIWZ), 
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b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami rozumiany jako  wykaz stacji paliw na terenie 

województwa dolnośląskiego  (załącznik nr 1.2 do SIWZ)  zawierający  po jednej stacji 

znajdującej się w każdej z wymienionych w formularzu miejscowości lub  

w innych miejscowościach leżących na terenie danego wskazanego powiatu,  na których 

możliwa będzie realizacja bezgotówkowego tankowania benzyny bezołowiowej i oleju 

napędowego (dla każdej lokalizacji) oraz dodatkowo gazu LPG dla miasta Wrocław.  

c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy 

PZP (załącznik nr 1.3 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (konsorcjum), każdy z Wykonawców składa oświadczenie 

niezależnie.  

 

5) Wykaz pozostałych dokumentów jakie muszą zostać złożone przez Wykonawcę w ofercie: 

a) oświadczenie o przynależności (lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej)  wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(załącznik nr 1.4 do SIWZ) 

b) formularz ofertowy ( załącznik nr 2 do SIWZ) 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w przypadku składania (podpisywania) oferty przez osoby 

nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru, w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii, 

d) pełnomocnictwo w przypadku podmiotów ubiegających się na podstawie art. 23 

ustawy PZP wspólnie o zamówienie ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii, 

 

6) Składane przez Wykonawcę dokumenty wymienione w pkt 4) winny wykazywać spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP i braku podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy PZP nie później niż na dzień 

składania ofert. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu  

o złożoną ofertę i załączniki do niej, wg zasady spełnia/nie spełnia. 

7) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 

lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy, lub 

którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba  

że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
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spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

VI.) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z Wykonawcami. 

 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekaże 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępni na 

stronie internetowej (www.piorin.gov.pl/wroclaw  - w sekcji  „zamówienia publiczne”) 

4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, oraz udostępni na stronie internetowej  

(www.piorin.gov.pl/wroclaw  - w sekcji  „zamówienia publiczne”) 

5) W sprawach przedmiotu zamówienia i w sprawach formalnych pracownikiem upoważnionym  

 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest: 

a) Mieczysław Dynaka tel. (71) 371-84-35, (kom. 604-975-668),  

email: wi-wroclaw@piorin.gov.pl lub w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 6. w godz. od 

9
00

 do 14
00

 

6) Dopuszczalny przez Zamawiającego sposób przekazywania informacji określa punkt  

2 Rozdziału II „Informacje ogólne” niniejszej SIWZ. 

VII.) Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda złożenia wadium. 

 

VIII.) Termin związania ofertą. 

1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

http://www.piorin.gov.pl/wroclaw
http://www.piorin.gov.pl/wroclaw
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IX.) Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1) Oferta i załączniki do oferty (oświadczenie i dokumenty) muszą być podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być 

dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę 

lub dostępnych Zamawiającemu w CEIDG/KRS. Jeśli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na 

podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 

uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ( kopia pełnomocnictwa 

powinna być poświadczona notarialnie).  

2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 

formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników 

opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z 

formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, których treść nie 

będzie spełniać warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną 

odrzucone. 

3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena 

dotyczącą zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej 

propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

4) Wykonawca, może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty wymaga formy pisemnej i powinno być 

przygotowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta z dopiskiem na opakowaniu 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

5) Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, 

sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz  

z tłumaczeniem na język polski. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były 

ponumerowane, spięte w sposób trwały uniemożliwiający jej dekompletację . 

6) Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być 

parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. 

7) Dokumenty i oświadczenia będące elementami oferty składa w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (z wyłączeniem pełnomocnictwa, 

które musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). 

8) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 

1.1 do SIWZ), 

b) wykaz stacji paliw na terenie województwa dolnośląskiego  (załącznik nr 1.2 do SIWZ)  

zawierający  po jednej stacji znajdującej się w każdej z wymienionych  

w formularzu miejscowości lub innych miejscowościach znajdujących się na terenie 

danego wskazanego powiatu,  na których możliwa będzie realizacja bezgotówkowego 

tankowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego (dla każdej lokalizacji) oraz 

dodatkowo gazu LPG dla miasta Wrocław.  
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c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy 

PZP (załącznik nr 1.3 do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum), każdy z wykonawców składa oświadczenie 

niezależnie.  

e) Oświadczenie o przynależności (lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej)  wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(załącznik nr 1.4 do SIWZ) 

d) formularz ofertowy ( załącznik nr 2 do SIWZ)  

f) pełnomocnictwo, w przypadku składania (podpisywania) oferty przez osoby nie 

wymienione w odpisie z właściwego rejestru w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii, 

g) pełnomocnictwo w przypadku podmiotów ubiegających się na podstawie art. 23 ustawy 

PZP wspólnie o zamówienie ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii,  

9) Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej  

i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 

10) Ofertę należy złożyć w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, z tym, że zewnętrzna koperta (bez 

nazwy i pieczątki dostawcy) powinna być oznaczona w następujący sposób: Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 

Wrocław  

 

OFERTA na „Bezgotówkową dostawę (zakup) pędnych paliw  do samochodów 

służbowych WIORiN we Wrocławiu”.” 

Nie otwierać przed 15.09.2015r. do godz. 13
00

. 

Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można 

było odesłać ofertę bez jej otwierania w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

 

X.) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1) Miejsce złożenia ofert : 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul.  Piłsudskiego 

15-17, 50-044 Wrocław, (sekretariat - parter pok. nr 2) 

2) Termin składania ofert :15.09.2015 r. do godz. 12
00

 (wg daty wpływu). 

3) Termin otwarcie ofert: 15.09.2015 r. godz. 13
00

. 

4) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa we Wrocławiu, ul.  Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, (sala konferencyjna 

pok. nr 6, parter). 

5)  Otwarcie ofert jest jawne. 
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6) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną podane; nazwy i adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7) Informacje, o których mowa w pkt 6, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

8) Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

 

XI.) Opis sposobu obliczenia ceny. 

1) Oferta powinna zawierać cenę netto, wartość netto, wartość brutto, należny podatek VAT  

w PLN oraz wyraźnie precyzować stosowanie upustu cenowego (przyznany Zamawiającemu 

% upustu ma charakter stały i nie może ulec zmniejszeniu przez cały okres realizacji 

zamówienia. Będzie przyznawany procentowo w stosunku do ceny netto produktów 

paliwowych  przy każdorazowym tankowaniu paliwa lub zbiorczo przy wystawianiu 

dokumentu obciążeniowego). 

2) Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez 

Zamawiających wymogów.  

3) Cena jednostkowa za asortyment paliowy powinna być średnią ceną dnia netto z okresu               

01.07.2015-31.07.2015r. z wykazanych w załączniku nr 1.2 do SIWZ posiadanych 

punktów sprzedaży paliwa. 

4) Cena jednostkowa za  wydanie karty paliwowej ma charakter stały i nie może ulec 

zwiększeniu przez cały okres realizacji zamówienia.    

5) Cenę za całość zamówienia należy obliczyć, wypełniając poszczególne pola formularza 

ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ). 

6)  Ceny w poszczególnych kolumnach formularza ofertowego należy podać z dokładnością            

do dwóch miejsc po przecinku. 

7)  Prawidłowe ustalenie podatku należy do obowiązku Wykonawcy. 

XII.) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. 

2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

a) cena – waga 80%  

Sposób obliczania ilości punktów w kryterium cena: 

C = Cmin/CWykonawcy*80 
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gdzie „C” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Wykonawcę w kryterium cenowym 

rozpatrywanej oferty, Cmin oznacza najniższą zaoferowaną w trakcie postępowania cenę 

brutto za całość zamówienia, CWykonawcy oznacza zaoferowaną przez Wykonawcę 

rozpatrywanej oferty cenę brutto za całość zamówienia. Wynik punktowy obliczany będzie z 

dokładnością dwóch miejsc po przecinku – maksymalna ilość jaką oferta może uzyskać w 

powyższym kryterium to 80 pkt. 

b) upust cenowy od ceny netto – waga 10%  

Wykonawca określi upust od ceny netto obowiązującej przez okres trwania umowy poprzez 

podanie na formularzu oferty jego % wartości – jednej dla wszystkich rodzajów paliwa.  

Sposób obliczania ilości punktów w kryterium upust: 

U = UWykonawcy/ Umax*10 

gdzie „U” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Wykonawcę w kryterium upustu 

rozpatrywanej oferty, Umax oznacza maksymalny  zaoferowany w trakcie postępowania upust, 

UWykonawcy oznacza zaoferowany przez Wykonawcę rozpatrywanej oferty upust. Wynik 

punktowy obliczany będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku – maksymalna ilość 

jaką oferta może uzyskać w powyższym kryterium to 10 pkt. W przypadku  gdy Umax=0 (tzn. 

każdy z Wykonawców zaoferował upust w wysokości 0 %)  Zamawiający uzna, iż w 

powyższym kryterium każdy z Wykonawców otrzyma 0 (zero) punktów. 

c) Termin płatności  – waga 10%  

Wykonawca określi odroczony termin płatności liczony od daty wystawienia  dokumentu 

obciążeniowego (faktury) jako dokonanie wyboru jednego z przedstawionych. Każdemu 

terminowy płatności przypisana jest jedna niezależna wartość punktowa.  

Sposób obliczania ilości punktów w kryterium termin płatności: 

T = : 

 termin płatności w ciągu 14 dni od daty wystawienia  - 0 punktów, 

 termin płatności w ciągu 21 dni od daty wystawienia – 5 punktów, 

 termin płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia – 10 punktów ( maksymalna ilość 

punktów do uzyskania w kryterium terminu płatności) 

3) Sumaryczna punktowa wartość oferty będzie wyliczana na podstawie wzoru: 

W= C + U + T 

Wynik punktowy obliczany będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość 

punktów, jaka może być przyznana Wykonawcy wynosi 100 punktów. Przetarg wygra 

Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 
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4) Ocenie punktowej podlegać będą wyłącznie oferty złożone w terminie i niepodlegające 

odrzuceniu. 

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru i uzyska największą liczbę punktów 

obliczonych wg wzoru podanego w punktach 2 i 3, o ile nie będą istniały przesłanki do 

unieważnienia postępowania w przypadkach określonych ustawą PZP. 

6) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

7) Informacje o których mowa w pkt 6 Zamawiający w zakresie przewidzianym ustawą PZP 

zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie. 

 

XIII.) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Po wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający ( o ile nie wystąpią ustawowe przesłanki do 

unieważnienia postępowania) zaprosi upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą, do kontaktu w celu przedstawienia/przedłożenia przez 

Wykonawcę proponowanego wzoru umowy na realizację przedmiotowego zamówienia 

publicznego i jego kontroli pod kątem zgodności z zapisami zawartymi w SIWZ. 

XIV.) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda przedłożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

XV.)  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Poniższe warunki winny mieć swoje  odzwierciedlenie w umowie lub jej załącznikach (np. w 

regulaminach itp.) 

1) Wykonawca umożliwi dokonywanie zakupu wymienionego asortymentu spełniającego 
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minimalne wymagania do upoważnionych samochodów służbowych należących do WIORiN we 

Wrocławiu. Ilość i rodzaj pojazdów upoważnionych przez Zamawiającego do zakupu paliwa 

będzie wynikała z ilości wystawionych kart paliwowych identyfikowanych  numerem 

rejestracyjnym pojazdu i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zmiana powyższa nie 

skutkuje koniecznością zmiany umowy. 

2) Strony ustalają, że w całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

sprzedaży paliw w cenach „jednostkowych dnia” obowiązujących w danym punkcie sprzedaży 

w chwili tankowania. Cena netto za wystawienie kart paliwowych jest ceną netto  podaną przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym i nie podlega zmianie (podwyższeniu) przez cały okres 

trwania umowy. 

Zmiana przepisów prawa powodująca zmianę stawki podatku od towarów i usług uwzględniania 

jest automatycznie i nie wymaga zmian w umowie – rozliczanie wg cen netto z zastosowaniem 

aktualnie obwiązującej stawki podatku od towarów i usług.  

3) Strony ustalają, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę lub   zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie powoduje zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4) Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat licząc od daty jej podpisania (lub daty wskazanej na 

umowie). 

5) Wykonawca zapewni bezgotówkową realizację zakupów paliwa  na następujących zasadach: 

a) zakupy w/w paliw dokonywane będą za pomocą kart paliwowych wystawionych na 

numer rejestracyjny samochodu. W razie utraty kart Wykonawca wyda karty dodatkowe 

lub zamienne. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Wykonawca ma zapewnić 

blokadę karty w sieci punktów sprzedaży po zgłoszeniu jej utraty. 

b) każdorazowo wyda podczas sprzedaży (tankowania) paliwa płynnego dokument 

zawierający dane dotyczące: miejsca i daty, ilości, wartości i rodzaju dostarczanego 

paliwa płynnego oraz dane identyfikujące pojazd 

c) rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT nie częściej niż dwa razy w miesiącu, 

termin płatności wskazany przez Wykonawcę nie krótszy niż 14 dni od daty wystawienia, 

płatność przelewem bankowym.  

d) pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, rodzaj paliwa, cena 1 litra paliwa, 

wartość zakupu paliwa, numer rejestracyjny tankowanego samochodu). Pod 

określeniem pełen monitoring transakcji przyjmuje, iż Wykonawca (nie później niż wraz 

z fakturą VAT) dostarczy do wiadomości Zamawiającemu ( w dowolnej formie: 

papierowa, elektroniczna, on-line) szczegółowe zestawienie dokonywanych transakcji. 

Zestawienie to ma umożliwić Zamawiającemu kontrolę zasadności kwoty 
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wystawionej faktury VAT oraz udzielonego rabatu. Powinno ono zawierać 

przynajmniej datę tankowania, rodzaj tankowanego paliwa, ilość zatankowanego paliwa, 

cenę (będącą „ceną dnia”) 1 litra paliwa, wartość paliwa, numer rejestracyjny 

tankowanego samochodu. Zamawiający żąda z powodu wymienionego, powyżej aby z 

dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę (zestawienie transakcji, faktura VAT) za 

dany okres rozliczeniowy wynikały kwoty wartości paliwa przed i po użytym upuście ( 

mogą to być wartości zsumowane/zbiorcze)”  

 

XVI.) Określenie warunków dokonania zmiany umowy: 

Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy. 

XVII.) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI 

ustawy PZP. 

XVIII.) Załączniki do SIWZ: 

1) Załącznik nr 1.1 – oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 PZP, 

2) Załącznik nr 1.2 – wykaz z oświadczeniem o dysponowaniu wymaganą siecią punktów 

sprzedaży, 

3) Załącznik nr 1.3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na mocy art. 24. PZP, 

4) Załącznik nr 1.4 - oświadczenie o przynależności /lub nie/ do grupy kapitałowej. 

5) Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 

6) Załącznik nr 3 – wykaz upoważnionych pojazdów (stan na 31.08.2015r) 

 

 


