SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu na:
DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ
NA PODSTAWIE KART FLOTOWYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU W 2019 R.
Znak sprawy: WP.272.3.2018

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro, stąd też na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) – postępowanie prowadzone jest w oparciu o
art. 701 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1025 z późn. zm.)

ZATWIERDZAM:
Na oryginale podpisał
Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Łukasz Baranowski

Gdańsk, 08 listopada 2018 r.
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I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
Adres Zamawiającego: 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 50
tel.: 58 524 12 80
faks: 58 524 12 92
e-mail: sekretariat@witd.gdansk.pl
adres strony www: www.witd.gdansk.pl
NIP 583-27-68-286
REGON 192641106
Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana
dalej, jako SIWZ - oznaczone jest numerem WP.272.3.2018
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer.

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

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektor Transportu
Drogowego w Gdańsku, 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 50. Pozostałe dane kontaktowe
wskazano powyżej

▪

inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu
Drogowego w Gdańsku jest Janusz Staniszewski, email: iod@witd.gdansk.pl, nr tel. 58 524
12 80

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw
płynnych nr WP.272.3.2018 prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o art. 701 i n.k.c.

▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w
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szczególności ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z
2018 r. Nr 1330 z późn. zm);
▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w oparciu o art. 118 k.c., przez okres 6 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
wynika z Kodeksu cywilnego i jest związany z Pani/Pana udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, podanie tychże danych jest niezbędne do merytorycznego
rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, a
kolejno – do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
odrzuceniem Pani/Pana oferty

▪

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

▪

posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (z
zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem cywilnym
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

▪

nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych w systemie
sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Gdańsku, numer WP.272.3.2018, prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie art. 701 i n.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z
późn. zm.)
Na zasadzie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) nie stosuje się procedur opisanych w tejże ustawie.
Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające:
1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej
na podstawie kart flotowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Gdańsku na terenie województwa pomorskiego i na terenie całego kraju w 2019 r.
3. Zamówienie obejmuje dodatkowo możliwość zakupu produktów chemii samochodowej
rozumianych jako: olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy,
odmrażacz do szyb, dodatki do paliw (np. Mobil, Samostart ), oraz Adblue, jak również
drobnych akcesoriów samochodowych (np. żarówki, linka holownicza) - w zależności od
potrzeb Zamawiającego.
4. Klasyfikacja zgodnie z CPV:
kod CPV: 09.13.41.00-8, nazwa: dostawa oleju napędowego,
kod CPV: 09.13.21.00-4, nazwa: dostawa benzyny bezołowiowej.
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5. Benzyna bezołowiowa powinna spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 228:2010 (U)
6. Olej napędowy powinien spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 590:2010 (U) powinien
być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.
7. Maksymalna szacunkowa ilość dostawy w dm³ :
•

olej napędowy ON – 16 000 dm³

•

benzyna bezołowiowa PB-95 – 4 000 dm³

8. Wskazane ilości dostawy są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie
realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości przedmiotu
zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych i z tego powodu Wykonawcy nie przysługuje
żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie realizacji umowy
do maksymalnej ilości zamawianej benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji
umowy towarów jednego asortymentu oraz do zmniejszenia ilości innego asortymentu.
Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia
wartości umowy (brutto).
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie
faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej PB-95 lub oleju
napędowego oraz produktów chemii samochodowej.
11. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb
Zamawiającego i będzie polegać na:
a) zapewnieniu bezgotówkowej sprzedaży paliw w stacjach paliw Wykonawcy na terenie woj.
pomorskiego i całego kraju, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
b) zapewnieniu ciągłości dostaw;
c) zapewnieniu pełnej blokady karty paliwowej w całej sieci sprzedaży od momentu
zgłoszenia jej utraty;
d) prowadzeniu przez Wykonawcę ewidencji zakupywanego paliwa z podaniem numeru
rejestracyjnego pojazdu, daty tankowania, miejsca tankowania, godzinie tankowania,
rodzaju paliwa, ilości zakupionego paliwa, ceny 1 litra, wartości zakupu. Zestawienie to
będzie dołączane do faktur.
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12. Wykonawca wyda i dostarczy Zamawiającemu elektroniczne karty flotowe lub równoważne,
wystawione na numer rejestracyjny pojazdu, lub okaziciela umożliwiające Zamawiającemu
bezgotówkowy zakup paliwa na terenie całego kraju.
13. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN.
14. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu dodatkowe karty w przypadku zakupu
nowego samochodu lub w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty. Opłata za karty
zamienne wniesiona będzie przez Zamawiającego według cen ustalonych przez Wykonawcę,
standardowo obowiązujących w jego działalności.
15. Zakup paliwa bezołowiowego oraz oleju napędowego dokonywany będzie po cenie aktualnie
obowiązującej w momencie zakupu na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy
z uwzględnieniem udzielonego rabatu.
16. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie faktur VAT wystawianych
2 razy w miesiącu. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Faktury będą zawierać także wyszczególnienie produktów, niebędących paliwem, a nabytych
na podstawie zawartej umowy – zgodnie z pkt III.3. niniejszej SIWZ.
17. W przypadku nie wykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości paliw wskazanych w
SIWZ, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów paliwa, bez jakichkolwiek
konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
18. Dojazd pojazdów do całodobowej stacji lub punktu sprzedaży paliw Wykonawcy nie może być
większy niż 10 km od miejsca garażowania tj.
•

WITD Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 50,

•

WITD OWI Słupsk, ul. 3-go Maja 1,

•

WITD OWI Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5,

•

WITD OWI Kwidzyn, ul. Warszawska 19,

(w przypadku ewentualnej modernizacji danej stacji Zamawiający przewiduje możliwość
czasowego dokonywania transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej
siedziby stacji modernizowanej). Wykonawca powinien posiadać co najmniej jedną stację
paliw w każdym mieście wojewódzkim.
19. Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN.
20. Wzór umowy zawierający istotne warunki umowne określa załącznik nr 5.
21. Wykaz pojazdów należących do Zamawiającego, dla których mają być wydane elektroniczne
karty flotowe lub równoważne zostanie przekazany w formie pisemnej w dniu podpisania
6

umowy. Zmiana powyższego wykazu pojazdów nie będzie powodować konieczności
aneksowania umowy, a o każdej zmianie wykazu pojazdów Wykonawca będzie
poinformowany w formie pisemnej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonywane sukcesywnie od 1 stycznia 2019 r. do
31 grudnia 2019 r.

V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ
1. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
•

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. Zamawiający wykluczy z postępowania następujące podmioty:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
• którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
• o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny,
• skarbowe,
• o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt b) powyżej;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, 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;
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e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria,
zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z
2018 r. poz. 703 i 1277);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz.
798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
m) 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. z 2017 r. poz1508) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
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n) 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;
o) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym
mowa w pkt 5;
3. Oraz spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia
działalności lub czynności - aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z
późn. zm.);
b) posiadają niezbędną zdolność techniczna i zawodową.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli :
Dojazd pojazdów do całodobowej stacji lub punktu sprzedaży paliw Wykonawcy nie może być
większy niż 10 km od miejsca garażowania tj.
•

WITD Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 50,

•

WITD OWI Słupsk, ul. 3-go Maja 1,

•

WITD OWI Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5,

•

WITD OWI Kwidzyn, ul. Warszawska 19,

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym- całodobowymi stacjami umożliwiającymi zakup paliwa będącego przedmiotem
niniejszego postępowania;
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W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawcy obowiązani są złożyć:
4.1 Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
4.2 Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2;
4.3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu
wykluczeniu - załącznik nr 3;
4.4 Oświadczenie o posiadanych stacjach paliw- załącznik nr 4;
4.5 Aktualną kserokopię koncesji na obrót paliwami płynnymi, o której mowa w art. 32 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755 z
późn. zm.) ważną przez cały okres wykonywania zamówienia, ewentualnie – jeśli termin
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koncesji miałby wygasnąć w trakcie realizacji zamówienia – to Wykonawca przedłoży
kserokopię posiadanej koncesji oraz oświadczenie, w którym zobowiązuje się wystąpić z
wnioskiem w celu przedłużenia koncesji na obrót paliwami co najmniej do końca trwania
realizacji zamówienia, w terminie zapewniającym zachowanie ciągłości uprawnień w tym
zakresie;
4.6 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt V.2.m) SIWZ,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli Zamawiający posiada go
lub może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do powołania się na sygnaturę postępowania,
w ramach którego dokument został złożony albo wskazania w jakiej ogólnodostępnej i
bezpłatnej bazie danych można dokument uzyskać.
4.7 Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.8 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.9 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt V.2 a)
i b) SIWZ wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
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4.10 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt V.2
j) SIWZ, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
4.11 Pełnomocnictwo do występowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba
reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana
jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej;
4.12 Podpisany i zaparafowany na każdej stronie wzór umowy zawierający istotne
postanowienia umowne stanowiący załącznik nr 5;
4.13 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
stanowiący załącznik nr 6.

5.

Dokumenty podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega w realizacji
przedmiotu zamówienia:
5.1 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, zdolności finansowej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5.2 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt V.3. SIWZ,
polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych
podmiotów informację w oświadczeniu o jakim mowa w pkt 4.3. niniejszej SIWZ dla
wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełnienia
– w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
postępowaniu.

6.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
6.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organuwystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie
określonym w pkt V. 2 b), c), j), n), o) ;

7. Inne dokumenty:
wzór stosowanej przez Wykonawcę umowy oraz ogólnych warunków umowy jeżeli takie
są stosowane przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, który uwzględni
istotne postanowienia umowy stanowiącej załącznik nr 5 (parafowana każda strona
propozycji umowy).
8. Dokumenty, o których mowa powyżej Wykonawca powinien złożyć w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Niezachowanie odpowiedniej formy dokumentu będzie równoznaczne z jego nie
złożeniem. Dla zachowania formy kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
konieczne jest umieszczenie na każdej stronie dokumentu klauzuli poświadczenia za
zgodność z oryginałem wraz z podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy (zgodnie z przyjętą reprezentacją Wykonawcy) w taki sposób aby tożsamość
tej osoby/osób była z łatwością identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią
lub czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska), ewentualnie
poświadczenie może się znaleźć na jednej ze stron dokumentu z adnotacją o ilości
poświadczanych za zgodność z oryginałem stron.
9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie: warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez
Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
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pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
10. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie złoży oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub
złożone dokumenty zawierają błędy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z niniejszego
postępowania.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na etapie oceny ofert
wyjaśnień, które pozwolą jednoznacznie wykazać spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
12. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
Wykonawca „spełnia” lub „nie spełnia” poszczególne warunki.

VI.

INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU.
1. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony otrzymały informację
osobiście, za pomocą poczty, poczty elektronicznej lub faxem;
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Korespondencję w formie pisemnej Wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 50,
80-286 Gdańsk.
5. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer
58 524 12 92.
6. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres:
sekretariat@witd.gdansk.pl,
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7. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może
skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji
we właściwym terminie.
8. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z postępowaniem pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten
sposób uzupełnienie lub zmiana, jeżeli nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu,
zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku zmiany treści
SIWZ, która wpłynie na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający, niezwłocznie
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” na tablicy ogłoszeń na stronie
internetowej lub na stronie BIP.
11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
12. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
13. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli adresat mógł zapoznać się z jego treścią
przed upływem wyznaczonego terminu, z uwzględnieniem pkt. 2.
14. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Janusz Staniszewski (sprawy merytorycznie i proceduralne) tel. 58 524 12 80
Andrzej Chudy (sprawy organizacyjne) tel. 58 524 12 93
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30 – 15:00.
15. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, którą
Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. Brak informacji
oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
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VII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI
LUB DOKUMENTAMI
1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
1.1. treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Oferta powinna zostać sporządzona wg
wzoru, jaki stanowi „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik 1 do SIWZ.
1.2. oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;
1.3. oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony
(w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy;
1.4. poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane.
2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami
wymienionymi w rozdziale V SIWZ.
3. Zaleca się, aby
3.1. wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane oraz
połączone w sposób trwały.
3.2. każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
3.3. osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.
4. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.),
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Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone
informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.
Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz adresu wykonawców, a także informacji
dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie.
5. Ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami należy umieścić w opakowaniu
uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
6. Opakowanie zawierające ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub
dokumentami winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do
Zamawiającego na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk
sekretariat
oraz opisane:
Oferta – DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY
BEZGOTÓWKOWEJ NA PODSTAWIE KART FLOTOWYCH DLA POTRZEB
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU
W 2019 R. Nie otwierać przed dniem 22 listopada 2018 r. godz. 10:15.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 50, 80286 Gdańsk, w sekretariacie do dnia 22 listopada 2018 r. godz. 10:00.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 50, 80286 Gdańsk, pokój 20A, 22 listopada 2018r. godz. 10:15.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu oferty.
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową i będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia
oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne
obciążenia, w szczególności podatek VAT.
3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich.
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4. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego.
5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik
nr 2) cen brutto dla poszczególnych rodzajów paliw (za 1 litr paliwa) na dzień 08.11.2018 r. –
tj. na dzień publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wysokość
udzielonego rabatu wyrażonego w złotych liczonego od 1 litra paliwa.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAĆ

PRZY

WYBORZE

OFERT

WRAZ

Z

PODANIEM

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
1. Cena oferty 80%
W kryterium cena oferty zostanie zastosowany wzór:
Cena najniższa
-----------------------x 100 pkt x 80%
Cena oferty badanej
2. Rabat -20%
W kryterium rabat zostanie zastosowany następujący wzór:
Wysokość rabatu w ofercie badanej
-----------------------------------------x 100 pkt x 20%
Wysokość najwyższego oferowanego rabatu
Najwyższa liczba punktów (tj. suma punktów za poszczególne kryteria) wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska
największą liczbę punktów.
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XIV.

DOPUSZCZALNE

POPRAWKI

W

OFERCIE

PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Cenę wyrażoną w złotych polskich, netto i brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT,
należy podać w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 2 do SIWZ) cyfrowo z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, a cenę brutto należy również podać słownie.
3. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ oraz
ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy. Cena oferowana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia. Cena oferty za zakres określony w ofercie Wykonawcy zostanie przyjęta
jako umowna i nie może ulec zmianie.
4. Zamawiający poprawiać będzie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny polegające m. in. na:
a) błędnym zsumowaniu w formularzu ofertowym wartości netto, kwoty podatku od
towarów i usług pod warunkiem prawidłowo podanej stawki podatku VAT,
b) błędnym zsumowaniu w formularzu cenowym wartości netto i kwot podatków od
towarów i usług, pod warunkiem prawidłowo podanej stawki podatku VAT,
c) jeżeli cena podana liczbą w formularzu ofertowym nie odpowiada cenie podanej
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
d) błędnym przemnożeniu w formularzu cenowym ilości sztuk przez ceny
jednostkowe.
5. Zamawiający w złożonym formularzu cenowym poprawiać będzie inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty polegających na:
5.1 błędnym wpisaniu w formularzu cenowym ilości asortymentu, dostosowując treść do
przekazanego w załączniku nr 2 do SIWZ formularza asortymentowo-cenowego,
5.2 zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym w następujący sposób:
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a) Zamawiający wykreśli z formularza asortymentowo-cenowego zdublowane
pozycje pozostawiając jedną z nich (z niższą ceną),
b) po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane
w pozostawionym formularzu cenowym i tak obliczoną cenę przyjmie, jako cenę
ofertową.
6. Brak jakiejkolwiek pozycji w złożonym przez Wykonawcę formularzu asortymentowo cenowym nie będzie poprawiane i skutkować będzie odrzuceniem oferty.
7. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty będzie podlegała odrzuceniu.

XV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania
ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta
zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”.
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy jest osoba wskazana we właściwym rejestrze jako upoważniona
do reprezentowania Wykonawcy, bądź też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo.

XVI. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY
1.

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, w zawiadomieniu o wyborze oferty.

2.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do
przedstawienia dokumentu z którego wynika umocowanie osób wyznaczonych do podpisania
umowy.

3.

Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na portalu Biuletynu Zamówień Publicznych oraz na
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własnej stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl oraz na stronie internetowej (BIP) w
zakładce: Zamówienia publiczne.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Z uwagi na niestosowanie do niniejszego postępowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w tej ustawie.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (FORMULARZ OFERTY)
Postępowanie nr WP.272.3.2018
pieczęć Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
REGON:
Telefon:
Faks:
FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ
NA PODSTAWIE KART FLOTOWYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU W 2019 R.”
składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.
I. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w zakresie ustalonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Opisie Przedmiotu Zamówienia, a także w sposób
oraz zakresie wskazanym w umowie (załącznik nr 5 do SIWZ) za cenę ofertową:
cena netto ….………………………………………………………………………..……zł
podatek VAT w łącznej kwocie …………………………………………………..zł
cena brutto .……………………………………………………………………. zł
(słownie:………………...………………………………………………………….……….)
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Oferujemy rabat w wysokości………………………………………zł za 1 litr paliwa
( słownie:……………………………………………………………………)
II. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
III. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami zawartymi w SIWZ
sygn. WP.272.3.2018 wraz z załącznikami, zmianami SIWZ i informacjami dla Wykonawców,
akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
IV. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ.
V. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach oferty od ………………
do …………. stanowią tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *
VI. Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzymy podwykonawcom:*
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
VII. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione
w załączniku nr …… do SIWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą
zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego.
VIII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
IX. Wraz z Formularzem ofertowym składamy dokumenty wymienione w rozdz. V specyfikacji
* wypełnić jeżeli dotyczy Wykonawcy – ze wskazaniem firm podwykonawców

…………………………
(miejscowość, data)

………………………………
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY)
Postępowanie nr WP.272.3.2018

pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Lp.

Rodzaj
paliwa

Wielkość

Jednostkowa cena brutto 1

rabatu

litra paliwa (z

Jednostkowa cena brutto 1

Szacunkowa

Łączna cena brutto (bez

litra paliwa (bez

(w

ilość paliwa

uwzględnienia rabatu)

uwzględnienia rabatu)

złotych

w litrach

( kolumna 3 x kolumna 6)

6

7

uwzględnieniem rabatu)

na 1 litr
paliwa)

1

2

1

Pb
95

2

ON

3

3

4

5

……………………........zł
……………………………
……………………………
Słownie:……………..
……………………………
……………………………
……………………………

……………………........zł
……………………………
……………………………
Słownie:………………
……………………………
……………………………
……………………………

4000 l

……………………….zł
…………………………..
…………………………..
Słownie:…………….
…………………………..
…………………………..
…………………………..

…………………………zł
……………………………
……………………………
Słownie:………………
……………………………
……………………………
……………………………

…………………………zł
16000 l
……………………….. zł
……………………………
…………………………..
……………………………
…………………………..
Słownie:………………
Słownie:……………..
……………………………
…………………………..
……………………………
…………………………..
……………………………
…………………………..
………………………................................................................zł
………………………….Słownie:…………………………………………….

RAZEM

Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia powinny spełniać wymagania jakościowe
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015, poz. 1680).

.........................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.........................................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (OŚWIADCZENIE)

Postępowanie nr WP.272.3.2018
pieczęć Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
REGON:
Telefon:
Faks:
Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY :
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w
SIWZ przedmiotowego postępowania

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZACE 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 opisane w SIWZ.
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III. OŚWIADCZENIE DOTYCZACE 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 określone w SIWZ.

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że (*):
*1. spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub
czynności
b) zdolności technicznej lub zawodowej, do przedmiotowego postępowania,
*2. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………

w

następującym

zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

UWAGA:
* W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu należy skreślić pkt
2.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów należy skreślić pkt 1
24

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :
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.

……………………………………………
data i podpis Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (STACJE PALIW - OŚWIADCZENIE)
Postępowanie nr WP.272.3.2018

pieczęć Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
REGON:
Telefon:
Faks:

OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH STACJACH PALIW
1. Zapewniam Zamawiającego o posiadaniu następujących stacji paliw w Województwie
Pomorskim:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Miejscowość

Pełny adres

Dostępne paliwo

3. Umożliwiam Zamawiającemu możliwość korzystania z całej sieci stacji paliw posiadanych
w Województwie Pomorskim oraz na terenie całego kraju.
4. Oświadczam, że posiadam co najmniej jedną stację paliw w każdym mieście wojewódzkim.
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……………………………………………..
( pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem)

Załącznik nr 5 do SIWZ (WZÓR UMOWY)
Postępowanie nr WP.272.3.2018

UMOWA NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY
BEZGOTÓWKOWEJ NA PODSTAWIE KART FLOTOWYCH DLA POTRZEB
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU
W 2019 R.

zawarta w dniu ……………. pomiędzy:
Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego
w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk (numer identyfikacyjny NIP 58327-68-286, REGON 192641106)
reprezentowanym przez:
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego – Łukasza Baranowskiego,
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a …
zwanym w dalszej części Wykonawcą.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy paliw płynnych w ilości
…………..litrów oleju napędowego, oraz ……………litrów etyliny bezołowiowej PB 95 do
samochodów służbowych Zamawiającego.
2. Dostawa odbywać się będzie w formie zakupu na stacjach dystrybucji paliw Wykonawcy w
systemie bezgotówkowym przy użyciu kart elektronicznych zgodnie z bieżącymi potrzebami
Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu
zakupu mniejszej ilości paliwa, niż określona w ust 1.
4. Strony dopuszczają w ramach niniejszej umowy możliwość zakupu produktów chemii
samochodowej, takiej jak: olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn do chłodnic, płyn do
spryskiwaczy, odmrażacz do szyb, dodatki do paliw (np. Mobil, samostart) oraz Adblue, jak
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również drobnych akcesoriów samochodowych (np. żarówki, linka holownicza) – w zależności
od potrzeb zgodnie z cenami na stacji Wykonawcy w dniu zakupu.
§ 2.
1. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę wynikać będzie z ilości faktycznie odebranej
benzyny i oleju napędowego oraz ceny obowiązującej na danej stacji w dniu tankowania,
pomniejszonej o niezmienny przez czas trwania umowy rabat w wysokości … zł za 1 litr
paliwa.
2. Dopuszcza się zmianę cen paliw ( wzrost lub spadek) na skutek wzrostu lub obniżenia stawek
podatku od towarów i usług oraz akcyzowego oraz ruchu cen ropy naftowej na rynku.
Przedmiotowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
3. Rozliczenie dostaw odbywać się będzie 2 razy w miesiącu.
a) za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca
b) za okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca
na podstawie raportu transakcji sporządzonego przez Wykonawcę, oraz faktury wystawionej
przez Wykonawcę.
4. Zapłata za zrealizowane dostawy dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
5. Wykonawcy będą przysługiwały odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w zapłacie należności
za zrealizowane dostawy.
§ 3.
1. Raport transakcji będzie wykazem zbiorczym, usystematyzowanym, zawierającym
następujące dane:
a) Data tankowania,
b) Miejsce tankowania,
c) numery rejestracyjne pojazdów,
d) numery kart magnetycznych lub mikroprocesorowych (flotowych), na które
dokonano tankowania,
e) ilość, rodzaj, cenę za litr oraz wartość zatankowanego paliwa.
§ 4.
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przysługującego na mocy umowy zawartej z
Zamawiającym wyda i dostarczy elektroniczne karty do pojazdów służbowych będących w
posiadaniu WITD w Gdańsku umożliwiające bezgotówkowy zakup paliwa bezołowiowego i
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oleju napędowego oraz chemii samochodowej i akcesoriów na stacjach paliw należących do
Wykonawcy.
2. Karty elektroniczne dla każdego samochodu zostaną dostarczone Zamawiającemu w terminie
do 7 dni od daty zawarcia umowy.
3. Na kartach flotowych zostaną zakodowane następujące dane:
a) nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w
Gdańsku lub skrót nazwy: WITD Gdańsk;
b) numer rejestracyjny pojazdu dla którego przypisana jest karta;
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy wykaz pojazdów
uprawnionych do tankowania paliwa i ich numery rejestracyjne.
5. Do każdej karty elektronicznej zostanie przypisany numer PIN. Numery PIN zostaną
przekazane Zamawiającemu wraz z kartami w oddzielnej, zamkniętej kopercie.
6. O zgubieniu, bądź kradzieży karty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę
faksem, e-mailem lub telefonicznie. Od momentu zgłoszenia utraty karty Zamawiający nie
odpowiada za sprzedaż paliwa osobie posiadającej utraconą kartę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zablokowania karty po otrzymaniu
zawiadomienia o zgubieniu lub kradzieży karty.
8. Wykonawca zobowiązany jest

do niezwłocznego, ale nie później niż w ciągu

10 dni roboczych wydania duplikatu kart utraconych oraz do wymiany kart zniszczonych na
pisemny wniosek Zamawiającego, za cenę ustaloną przez Wykonawcę.
9. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 10 dni
roboczych dodatkowo wyda nieodpłatnie elektroniczne karty flotowe do nowo zakupionych
samochodów oraz w przypadku zmiany danych na wydanych kartach flotowych.
10. W sytuacji źle funkcjonującej z winy Wykonawcy karty Zamawiający uprawniony jest do
otrzymania nowej karty bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
11. Jakiekolwiek ogólne warunki sprzedaży i używania kart paliwowych obowiązujące u
Wykonawcy nie mają zastosowania do niniejszego stosunku prawnego.
§ 5.
1. W przypadku domniemania przez Zamawiającego niewłaściwych parametrów jakościowych
zakupionego paliwa tj. niezgodnych z wymaganiami jakościowymi, Zamawiającemu
przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji bezpośrednio do Wykonawcy bądź też na
jego stacji paliw, na podstawie której przeprowadzone zostaną dodatkowe badania materiału
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pędnego. Po pozytywnie rozpatrzonym postępowaniu reklamacyjnym, Wykonawca poniesie
pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dostarczenia paliwa o złej jakości.
1. W przypadku potwierdzenia zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości paliwa, po uprzednim
przedłożeniu przez Zamawiającego dokumentów, tj. rachunków/faktur dotyczących
udokumentowania poniesionych ww. kosztów, Wykonawca dostarczy paliwo o właściwych
parametrach technicznych w ilości, co do której zakwestionowano jakość paliwa. Dodatkowo
Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń
lub kosztami ich wymian, jeżeli zastosowanie paliwa niespełniającego wymogów
jakościowych spowodowało ich uszkodzenie lub zniszczenie.
§ 6.
1. Miejscem dokonywania dostaw paliw płynnych będą wskazane przez Wykonawcę stacje
dystrybucji paliw na terenie województwa pomorskiego oraz inne stacje na terenie całego
kraju.
2. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania wykazu w formie informacji zamieszczonej
na swojej stronie internetowej (Adres strony internetowej:…). Zastrzega się jednak
konieczność utrzymania stacji paliw w takim zakresie, aby przez cały czas trwania niniejszej
umowy spełnione były warunki określone w Rozdz. III pkt 18 SIWZ.
§ 7.
1. Strony ustalają termin realizacji niniejszej umowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu wskazanego w § 7 pkt 1 niniejszej umowy, rozwiązać ją ze skutkiem
natychmiastowym,
§ 8.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych .
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wartości
przedmiotu umowy brutto - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości przedmiotu
umowy brutto - za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
powtarzających się niezgodności w zakresie jakości sprzedawanego paliwa z wymogami
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jakościowymi dla paliw ciekłych i naliczyć z tego tytułu karę umowną wskazaną w ust. 1
lit. a)
3. W razie gdy kara zapłacona przez Wykonawcę nie pokrywa w całości poniesionej przez
Zamawiającego szkody, Zamawiający jest uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego karę na zasadach ogólnych.
§ 9.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu umowy w zakresie ilościowym w
przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, będzie to leżało
w interesie Zamawiającego.
2. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dostaw poszczególnych rodzajów paliwa w
sytuacji zmiany potrzeb Zamawiającego związanej ze zwiększeniem ilości wykonywanych
kontroli drogowych.
4. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia
wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności zmiany treści
umowy.
§ 10.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11.
Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy rzeczowo i
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

……………………………………
Zamawiający

……………………………………….
Wykonawca
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Załącznik nr 6 do SIWZ (GRUPA KAPITAŁOWA)
Postępowanie nr WP.272.3.2018
…………………………….
( pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
( nazwa firmy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY
BEZGOTÓWKOWEJ NA PODSTAWIE KART FLOTOWYCH DLA POTRZEB
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU
W 2019 R.
Znak sprawy: WP.272.3.2018
Oświadczam (-y), że:
1. nie należymy/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 z póżn. zm.), o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.*.
2. W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej ̽.
̽- niepotrzebne skreślić
Wraz ze złożeniem oświadczenia z pkt 2, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

……..……......,dnia……………

……………………………………………………
( podpis i pieczęć Wykonawcy)
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