SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
I ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie
ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn
tel. (089) 533-46-16, fax 0-89 537-14-10
REGON: 511440344; NIP 739-32-71-891
e-mail: sekretariat@witd.olsztyn.pl
znak sprawy SP.272.1.2018

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579/ - dalej: Pzp

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw ciekłych (tankowanie na stacji paliw), tj.:
- oleju napędowego w ilości nie większej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) litrów,
- benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości nie większej niż 6.000 (sześć tysięcy) litrów
z możliwością realizacji przez 7 dni w tygodniu na stacjach paliw położonych na terenie województwa
warmińsko – mazurskiego, w tym na co najmniej jednej stacji paliw czynnej całodobowo na terenie
każdego z następujących miast: Olsztyn, Elbląg, Ełk, Iława.
Oferowane paliwo musi odpowiadać normom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015r. poz. 1680).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): kod 09134100-8 olej napędowy; kod 09132100-4 benzyna
bezołowiowa

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 Pzp,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia lub kompetencje do wykonywania określonej działalności zawodowej, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają odpowiednią sytuacją ekonomiczną lub finansową;
c) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia.
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Ocena spełniania powyższych warunków dokonana będzie na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia na formularzu stanowiącym zał. Nr 3 do niniejszej specyfikacji.
Z oświadczenia powinno wynikać, że każdy warunek jest spełniony.
Ocena spełniania warunku braku podstaw wykluczenia dokonana będzie na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia na formularzu stanowiącym zał. Nr 4 do niniejszej specyfikacji. Z
oświadczenia powinno wynikać, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, albo że pomimo
wystąpienia przesłanki wykluczenia wykonawca podjął środki zaradcze, mając na uwadze, ze
podstawą wykluczenia Wykonawcy stanowią przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp
oraz w art. 24 ust. 5 Pzp.
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
odniesieniu do całości zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawia
pisemne zobowiązanie tych podmiotów (podmiotu) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz oświadczenie wykonawcy o braku podstaw
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp wobec tych podmiotów
(podmiotu).

VI PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 5 PZP
Niezależnie od przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp, Zamawiający
przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 25 ust. 5 Pzp, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych; jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania
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umowy lub zasądzenia odszkodowania; jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na wyżej wskazanej podstawie, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody.
Zamawiający
może
wykluczyć
wykonawcę
na
każdym
etapie
postępowania
o udzielenie zamówienia.

VII WYKAZ DOKUMENTOW LUB OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy przedłożyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ);
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 Pzp wraz ofertą należy przedłożyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia albo o podjęciu przez wykonawcę środków
naprawczych w sytuacji istnienia przesłanki wykluczenia (zgodnie z formularzem stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ);
3) Wykonawca przedkłada wraz z ofertą oświadczenie zawierające informację w jakiej części
zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom wraz z podaniem firm
podwykonawców (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
4) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
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16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 poz. 229), zgodnie z
formularzem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą przedkładają dowód
ustanowienia pełnomocnika (pełnomocnictwo) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
6) Wykonawcy przedkładają wraz ofertą dokument potwierdzający uprawnienie osoby składającej
oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy (podpisującej ofertę, potwierdzającej dokumenty za
zgodność z oryginałem) do reprezentowania Wykonawcy;
7) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych Wykonawca przedstawia wraz ofertą dowód, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności poprzez przedłożenie pisemnego
zobowiązania tych podmiotów (podmiotu) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz oświadczenie wykonawcy o braku podstaw
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp wobec tych podmiotów
(podmiotu);
8) oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty cenowej (załącznik nr 1) oraz wypełniony
formularz z informacją o liczbie stacji paliw (załącznik nr 2) na terenie województwa warmińskomazurskiego wraz z ich wykazem, w tym o stacjach paliw czynnych całodobowo na terenie miast:
Olsztyn, Ełk, Elbląg, Iława.
Oświadczenia wyżej wymienione muszą być przedstawione w formie oryginału podpisanego przez
Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
Dokumenty wyżej wymienione mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
(np.: poświadczam za zgodność z oryginałem – data …………. Podpis ……).

VIII KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Anna Żmijewska-Kuba, Małgorzata Oleksiak
tel./fax. (089) 533-46-16 wew. 23,27,22 (089) 537-14-10, e-mail:sekretariat@witd.olsztyn.pl, od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
Zawiadomienia, wezwania, informacje, pytania i odpowiedzi dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia można przekazywać pisemnie, faksem lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
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elektroniczną. W przypadku przekazywania informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
Oferty, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VII niniejszej specyfikacji przekazywane są
przez Wykonawców za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.

IX. WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje ich
odrzucenie.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Propozycje rozwiązań alternatywnych,
wariantowych w ofercie spowoduje ich odrzucenie.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem „Oferta na
dostawę paliw płynnych” oraz opisanej nazwą i adresem Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z określonym powyżej opisem ponosi Wykonawca (np.
brak dopisku mówiącego, czego dotyczy oferta, może skutkować wcześniejszym otwarciem oferty
lub np. nie dostarczeniem jej na czas do miejsca otwarcia ofert).
6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta musi być czytelnie podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy –
zgodnie z odrębnymi przepisami określającymi sposób reprezentacji i zgodnie z załączonymi do
oferty dokumentami.
9. Wszelkie oświadczenia, dokumenty muszą posiadać własnoręczny czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, a kopie dokumentów potwierdzone za
zgodność przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
(upoważnienie na piśmie należy załączyć).
10. Niezłożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu albo złożenie
nieprawdziwych informacji może spowodować wykluczenie Wykonawcy.
11. Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VII SIWZ.
12. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i parafowane podpisem Wykonawcy lub osoby przez
niego upoważnionej.
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XII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu
Transportu Drogowego w Olsztynie lub wysłać przesyłką na adres Zamawiającego najpóźniej do dnia
30 października 2018 roku do godz. 9:00
Decydującym dla stwierdzenia złożenia oferty w terminie jest moment jej wpływu do siedziby
Zamawiającego. Oferta złożona po terminie do składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona.
Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Wykonawca może wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o jej
wycofaniu zostanie dostarczone zamawiającemu przed terminem do składania ofert. Wykonawca
może zmienić swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej zmianie i wycofaniu
poprzedniej złożonej oferty oraz nowa oferta zostaną dostarczone Zamawiającemu przed terminem do
składania ofert. Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte.

XIII INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIV KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY OFERT
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów zgodnie
z przyjętym kryterium oceny ofert. Kryterium oceny ofert stanowią:
1) najniższa cena - 60 %
2) ilość stacji paliw Wykonawcy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dostępnych dla
Zamawiającego – 40 %
1) Wykonawca wskaże na formularzu oferty cenę 1 litra paliwa, oddzielnie dla 1 litra oleju
napędowego i 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95, z uwzględnieniem upustu udzielonego
Zamawiającemu. Cena powinna zawierać podatek VAT. Cena powinna stanowić średnią ceny 1 litra
paliwa na stacjach paliw Wykonawcy dostępnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
na dzień opublikowania ogłoszenia w BZP, tj. na dzień 15.10.2018 r.
Wykonawca wskaże w formularzu oferty % oferowanego upustu od ceny detalicznej brutto
(z podatkiem VAT) 1 litra oleju napędowego i 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95, obowiązującej
w dacie zakupu i punkcie sprzedaży Wykonawcy. Upust obowiązuje przez cały okres umowy i nie
może zostać zmniejszony. Upust obowiązuje we wszystkich punktach sprzedaży Wykonawcy. Upust
należy wskazać oddzielnie dla 1 litra oleju napędowego i 1 litra benzyny bezołowiowej Pb95.
Wykonawca może otrzymać w kryterium „najniższa cena” maksymalnie 6 punktów, w tym:
- 4 punkty za cenę 1 litra oleju napędowego,
- 2 punkty za cenę 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95.
Ocena punktowa dokonana zostanie oddzielnie dla ceny 1 litra oleju napędowego oraz benzyny
bezołowiowej Pb95 zgodnie ze wzorem:
Xn
X = ---- x maks. liczba punktów (4 dla ON, 2 dla Pb 95)
Xw
gdzie:
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X – ilość punktów za cenę oferowaną przez danego Wykonawcę,
Xn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert,
Xw –cena oferowana przez danego Wykonawcę.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie
przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wykonawca wskazuje w ofercie cenę w PLN.
2) Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym ilość i wykaz stacji paliw Wykonawcy dostępnych
dla Zamawiającego na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. W kryterium „ilość stacji
paliw Wykonawcy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dostępnych dla Zamawiającego”
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 4 punkty. Największą liczbę punktów uzyska Wykonawca,
który zaoferuje Zamawiającemu największą ilość stacji paliw na terenie województwa warmińsko –
mazurskiego. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:
Xw
X = ---- x maks. liczba punktów (4)
Xn
gdzie:
X – ilość punktów przyznana za ilość stacji paliw oferowaną przez danego Wykonawcę,
Xn – najwyższa ilość stacji paliw ze wszystkich ważnych badanych ofert,
Xw – ilość stacji paliw oferowana przez danego Wykonawcę.
Następnie, do tak obliczonego wyniku zostanie dodana punktacja za kryterium – najniższa cena.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 10 punktów w zakresie wszystkich kryteriów
XV MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 października 2018 r.
o godz. 9:05.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zostaną podane:
• imiona i nazwiska, nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) Wykonawców,
• ceny ofert
• informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści powyższe informacje na stronie internetowej
www.witd.olsztyn.pl.
XVI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Na podstawie art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) środki ochrony prawnej
przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
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W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w
ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
Odwołanie wobec innych czynności, wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia
przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

XVII UMOWA
W wyniku przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne zostanie wybrany Wykonawca,
który będzie uprawniony i zobowiązany do zawarcia umowy.
W sprawach nie unormowanych w SIWZ od umów zastosowanie mają przepisy Pzp oraz ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 Pzp zostanie zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
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oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu
przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego należy dostarczyć umowę
regulującą współpracę tych wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia
publicznego, istotne dla Zamawiającego postanowienia zawiera Wzór umowy, który stanowi załącznik
nr 7 do niniejszej specyfikacji.

XVIII INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Komisja przetargowa
………………………

Zatwierdzam:

……………………….
……………………….

Załączniki:
Nr 1 - formularz oferty cenowej,
Nr 2 – formularz oświadczenia Wykonawcy o ilości stacji paliw, w tym czynnych całodobowo,
Nr 3 - formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Nr 4- formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia,
Nr 5 – formularz oświadczenia o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Nr 6 – formularz informacji o przynależności do grupy kapitałowej,
Nr 7 - wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA CENOWA
DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
TRANSPORTU DROGOWEGO
......................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy, dokładny adres, telefon, fax, e-mail)

.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko Wykonawcy bądź osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Przystępując do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw
ciekłych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy cenę:
1) ............... zł. brutto za 1 litr oleju napędowego,
(słownie ................................................................................................................. ........... zł.),
2 ……………zł brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej -Pb 95
(słownie …………………………………………………………………………..………zł)
w cenie tej uwzględniono stały upust w odniesieniu do ceny detalicznej brutto:
- 1 litra oleju napędowego w wysokości ............... zł.,
(słownie .............................................................................................................................. .. zł.).
- 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 w wysokości ………… zł
(słownie: ………………………………………………………………………….……… zł)

.............................................................
(podpis i pieczątki(a) Wykonawcy lub
upoważnionych(ego) przedstawicieli(a) Wykonawcy)

Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotne warunki zamówienia zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

.............................................................
(podpis i pieczątki(a) Wykonawcy lub
upoważnionych(ego) przedstawicieli(a) Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

INFROMACJA O ILOŚCI STACJI PALIW
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy paliw
ciekłych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Olsztynie w imieniu
Wykonawcy ……………………………………………………………. (nazwa wykonawcy)
oświadczam, że w ramach realizacji zamówienia zapewnimy Zamawiającemu sprzedaż paliw
ciekłych na ………(ilość stacji) stacjach paliw* na terenie województwa warmińsko
mazurskiego, w tym czynnych całodobowo :
w Olsztynie ……………………………………………………………………………………..
w Elblągu……………………………………………………………………………………….
w Ełku ……………………………………………………………………...………………..…
w Iławie…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

………………………………………..

(miejscowość data)

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

* należy załączyć wykaz stacji paliw.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw
ciekłych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie oświadczam,
że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie V
ppkt 2 lit. a-c specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w punkcie V pkt 2 lit. a-c specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………
……..……...……………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
……………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………..
(pełna nazwa/firma, adres)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw
ciekłych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie oświadczam,
co następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/firmy ………….(nazwa Wykonawcy)
podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać
mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..………
…………...........…………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………….
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………
………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. ………………………………..
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. …………………………………
(podpis)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
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…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o zamiarze powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw
ciekłych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie w imieniu
Wykonawcy …………………………………………………………………………………
OŚWIADCZAM, ŻE:
nie powierzymy *
powierzymy*

wykonanie zamówienia podwykonawcom w następującej części:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Firma podwykonawcy (podwykonawców) …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

………………………………………..

(miejscowość data)

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

INFORMACJA WYKONAWCY
o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw
ciekłych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie oświadczam,
że Wykonawca…………………………………………………………………………………………..
1) nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229),*
2) należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229) i w związku z tym przedkłada listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

…………………………………………

………………………………………..

(miejscowość data)

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

UWAGA!
Wykonawca przekazuje powyższe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczącej otwarcia ofert.

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA (projekt) Nr ……
zawarta w dniu …………..r. w Olsztynie
pomiędzy:
Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Olsztynie z siedzibą pod adresem:
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 739-32-71-891,
REGON 511440344, reprezentowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego
Inspektora Transportu Drogowego – Arkadiusza Brzozowskiego
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………..z siedzibą pod adresem: …………………….zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez ………………..po numerem……………., będącą
podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającą numer identyfikacyjny
NIP……………….., REGON…………….., reprezentowaną przez:
…………………………..
zwanym Wykonawcą
§1
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, zatwierdzonego przez Zamawiającego w dniu ………., strony zawierają
umowę, której przedmiotem jest bezgotówkowa sprzedaż paliw ciekłych – oleju napędowego
w ilości nie większej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) litrów i benzyny bezołowiowej Pb
95 w ilości nie większej niż 6.000 (sześć tysięcy) litrów.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliw ciekłych w ilości mniejszej aniżeli
określona w ust. 1.
§2
1. Zamawiający będzie sukcesywnie zaopatrywał się w olej napędowy i benzynę
bezołowiową Pb95 u Zamawiającego na stacjach paliw wskazanych w złożonej przez
Wykonawcę ofercie.
2. Wykaz pojazdów przeznaczonych przez Zamawiającego do zaopatrywania w paliwo
u Wykonawcy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy
3. Zamawiający zobowiązuje się aktualizować wykaz, o którym mowa w ust. 2. Aktualizacja
wykazu nie wymaga aneksu do umowy. Skutki braku aktualizacji wykazu obciążają
Zamawiającego
§ 3
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. sprzedaży paliwa odpowiadającego przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
2. zapewnienia całodobowej sprzedaży paliw, na stacjach paliw wskazanych w złożonej
w ofercie
§4
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1. Zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto
a) 1 litra benzyny oleju napędowego pomniejszona o stały upust w wysokości ………zł.
słownie ……………/wynosi ……zł./ słownie …………………………../
b) 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 pomniejszona o stały upust w wysokości ………….zł.
słownie /……….. /wynosi ……..zł./ słownie …………………../
2. Zmiana cen paliw, określonych w pkt 1 może nastąpić w przypadku obniżenia lub
podwyższenia cen rynkowych tych paliw. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
3. Upust obowiązuje przez cały okres umowy i nie może zostać zmniejszony. Upust
obowiązuje we wszystkich punktach sprzedaży Wykonawcy wskazanych w ofercie.
4. W przypadku zmiany ceny paliwa zgodnie z postanowieniami ust 2, Zamawiający będzie
płacił cenę obowiązującą w dniu sprzedaży na dystrybutorze, pomniejszoną o stały upust,
o którym mowa w ust. 1.
§5
1. Sprzedaż paliwa będzie realizowana bezgotówkowo (np. przy użyciu kart flotowych)
2. (Zasady rozliczania bezgotówkowego – do negocjacji.)
3. Ilość wydanego paliwa będzie określana na podstawie danych z legalizowanych urządzeń
pomiarowych należących do Wykonawcy.
§6
1. Należność za sprzedane paliwo płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty
otrzymania /albo 21 dni od daty wystawienia faktury/ przez Wykonawcę. Faktury będą
wysyłane pocztą.
2. Za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy, wskazany w
fakturze.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia
2019 roku.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia,
określonego w ust 1, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 3 pkt 1 i 2
umowy, w tym, warunku dotyczącego spełnienia norm jakościowych dla paliw ciekłych. Nie
wyklucza to możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach
ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
3. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie za paliwo, Wykonawca może wstrzymać
dalszą sprzedaż bezgotówkową i naliczyć odsetki ustawowe.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
Oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne, w wyniku,
którego zawarto niniejszą umowę stanowi integralną jej część.
§9
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1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem § 2 ust 3 oraz § 4 ust 2 umowy.
2. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 10
W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego
§ 11
Sądem właściwym do rozpoznania sporów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy
jest Sąd Powszechny w Olsztynie
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA
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