
  

 

 

 

 

Zamawiający: 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu  

ul. Polna 109/111 

87-100 Toruń  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Nr ZA.332-8/PN/2015 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym:  

benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego  

do pojazdów eksploatowanych przez  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu  

 

 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 

324916-2015 z dnia  01.12.2015 r., w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego 

na tablicy ogłoszeń oraz na  stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Zatwierdzam  

 

 

Toruń, 1 grudnia 2015 r. 
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I. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu  

adres: ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń,  

NIP: 8792045808,  Regon: 870635762 

 

2.  Adres do korespondencji 

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

87-100 Toruń, ul. Polna 109/111 

fax : (56) 653 82 83, 

www.word.torun.pl 

e-mail: sekretariat@word.torun.pl 

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

ZA.332-8/PN/2015 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia  

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 

publicznych. Podstawą prawną do zastosowania trybu przetargu nieograniczonego przy 

wyborze najkorzystniejszej oferty są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) o wartości szacunkowej 

zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro. 

Przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia  dokonano przyjmując kurs: 1 euro – 

4,2249 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. 

w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1692) oraz zgodnie 

z zapisami niniejszej SIWZ. 

2) W kwestiach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych  

do niej. 

 

4. Informacje ogólne 

1) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”,  

bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907  

z późn.zm.) 

2)  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest 

udostępniany zgodnie z art. 96 ustawy oraz zgodnie z aktami wykonawczymi wydanymi  

na jego podstawie. 
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3) Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym 

postępowaniem należy kierować na adres:  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

Polna 109/111, 87 -100 Toruń. 

4)  Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę 

powyższego wymogu. Przesłanie pisma na inny adres skutkować będzie                                      

nierozpatrywaniem tego pisma, jako nie dostarczonego na właściwy adres. 

5)  Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną  

z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, 

informacji, pytań i wyjaśnień dotyczących SIWZ, modyfikacje SIWZ, za pomocą  

faksu nr (56) 653 82 83 lub poczty elektronicznej: sekretariat@word.torun.pl,, przy czym 

dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do 

Zamawiającego przed upływem terminu. Korespondencję uważa się za doręczoną 

z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej 

treścią. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą 

faksu lub e-maila. 

6) Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie 

zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą 

zarejestrowania. 

7)  W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku 

polskim. 

8) Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony 

Zamawiającego są: 

• Anna Rocławska -     tel. 56 653 82 50, 601 176 888 

• Bartosz Wieczorek  -tel. 56 653 82 52, 728 518 776. 

9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione  

w przypadkach i na zasadach określonych w art. 93 ustawy.  

O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

a)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

b)  złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert,  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

10) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia 

o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 
5. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji 

1)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2)  Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy, zamieszcza na stronie internetowej, 

na której udostępniono SIWZ treść wyjaśnień włącznie z opisem zapytania, ale bez 

ujawniania jego źródła. 
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3)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania 

spotkania informacyjnego dla Wykonawców. 

4)  Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zastrzega 

sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może 

mieć miejsce przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia 

takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i będzie 

dla nich wiążąca. Informacja o wprowadzonych zmianach będzie zamieszczona na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

5)  Jeżeli zachodzi taka potrzeba Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających  

z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O przedłużeniu terminu 

składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym 

przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy 

informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zamieszczana jest na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

 

II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia objętym  niniejszym postępowaniem  jest:  

Dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym:  
benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego  

do pojazdów eksploatowanych przez  
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu  

 2) Przewidywana orientacyjna wielkość zakupu paliw: 

    
a) benzyna bezołowiowa Pb 95 - do 40 000 (czterdzieści tysięcy)  litrów, 

 
b) olej  napędowy   (letni i zimowy)   - do 15 000 (piętnaście tysięcy)   litrów. 

  
3) Pobieranie paliw pędnych polegać będzie na sukcesywnym (uzależnionym od potrzeb) 

tankowaniu pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupienia mniejszej ilości paliwa niż deklarowana. 

Z tytułu niezrealizowania zakupu paliwa w ilościach wskazanych w ppkt. 2) Wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia. 

4) Paliwo - benzyna bezołowiowa 95 i ON powinny spełniać polskie normy oraz standardy 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r. poz.1680 z późn. zm.) oraz 

odpowiednio właściwe normy obowiązujące w chwili dostawy, m.in. : PN–EN 228 i PN -

EN 590 lub odpowiednio z innymi obowiązującymi w chwili dostawy, zgodnie z SIWZ.  

5) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy 

stanowiącej Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6)  Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień –  

Kod CPV: 

     a)    09132100-4 benzyna bezołowiowa,  

b)  09134100-8 olej napędowy. 
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2. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia:  

od dnia 4 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 
lub 

do wyczerpania kwoty, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji 
zamówienia, chyba że procedura przetargowa ulegnie przedłużeniu i zawarcie umowy nie będzie 
możliwe przed 01.01.2016 r., wówczas termin wykonania zamówienia: od dnia następnego po 
zawarciu umowy do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania kwoty, stanowiącej maksymalne 
wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. 

(okres sprzedaży paliwa dla Zamawiającego przez Wykonawcę). 

 

III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Informacje ogólne 

1)  Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w celu prawidłowego przygotowania oferty. 

2)  Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia pod rygorem jej odrzucenia. 

3)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca 

może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert, spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

4)   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  alternatywnych lub zawierających propozycje 

wariantowe. 

5)  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

6)  Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, 

za działania których w całości odpowiada jak za działania własne. 

7)  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8)  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

2. Wymagania formalne dotyczące oferty 

1)  Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nie 

ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów oraz podpisaną przez osobę/y 

upoważnioną/ne do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań 

w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

2)  Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim. 

Złożenie oferty na formularzu o innej treści jest niedopuszczalne i spowoduje jej 

odrzucenie. 

3)  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4)   Każda zapisana strona oferty musi być podpisana (podpis i pieczątka imienna lub czytelny 

podpis) przez Wykonawcę. Również wszystkie załączniki do oferty (każda zapisana 

strona) stanowiące oświadczenia Wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany muszą być pod rygorem nieważności podpisane przez 

Wykonawcę i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. Parafka (podpis) winna 

być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację.  

5)  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres lub notarialnie poświadczona kopia 
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pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji  

Wykonawcy. 

6)  Zamawiający proponuje, dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno 

ponumerować i uzyskaną liczbę wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony oferty 

powinny być parafowane i spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed jej 

dekompletacją. 

7)  Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są 

jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wobec których 

Wykonawca składając ofertę zastrzegł i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(Dz. U. Nr 47 z dnia 8.06.1993 r. poz. 211, z późn. zm.) i że nie mogą być one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy. Stosowne 

zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w oddzielnej, wewnętrznej kopercie 

z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” nie później niż w terminie składania 

ofert. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 

postępowania. 

       Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. 
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania. 

8)  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

 
3. Zawartość merytoryczna oferty 

1)  Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia 

i zawierać wartość (cenę ofertową) z podatkiem VAT całego przedmiotu zamówienia 

z uwzględnieniem warunków określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 4 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2)  Złożenie oferty na formularzu o innej treści jest niedopuszczalne i spowoduje jej 

odrzucenie. 

 

 4. Sposób opakowania i dostarczenia oferty 

1)  Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać  

w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane lub 

odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie  

(np. podpisane na wszystkich połączeniach). 

 

Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Toruniu 
ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń 

z dopiskiem:  

Dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym:  

benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego  

do pojazdów eksploatowanych przez  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Toruniu  

       Nie otwierać przed dniem 9 grudnia 2015 roku, godz. 11:10 
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2)  Opakowanie musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, 

miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego daną ofertę. 

3)  Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu 

do składania ofert jest skuteczne, przy czym: 

a) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane  

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”, 

b)  powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to 

powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. 

4)  Skutki niedopełnienia wymagań dotyczących złożenia oferty obciążają składającego ofertę  

(Wykonawcę). 

 

IV.WYMAGANIA I DOKUMENTACJA 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych 
warunków 
1)  O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, 

którzy spełniają przesłanki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

każdy z warunków określonych w pkt. 1.1)a). do 1.1)d). winien spełniać co najmniej jeden 

z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

warunek określony w niniejszym punkcie winien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 

3) Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: 
a) Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego posiadania uprawnień 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca wykaże się 

posiadaniem aktualnej koncesji na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą z dnia 

10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z  2013 r. 

poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101.), 

b) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie 

złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. - 

Załącznik nr 2a do SIWZ, 

c) Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

wówczas  jeżeli Wykonawca wykaże się, iż  dysponuje co najmniej  jedną stacją paliw 
zapewniającą możliwość tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia 
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w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 20.00 a w sobotę w godz. 
6.30 – 16.00, położoną w odległości nie większej niż 2 km od siedziby 
Zamawiającego, tj. od siedziby WORD w Toruniu przy ul. Polnej 109/111. 

d) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku 

nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. - Załącznik nr 2a do SIWZ. 

4) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy tj. określonych 

w niniejszym rozdziale SIWZ, i braku podstaw do wykluczenia z powodów, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale 

IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w 

warunki Wykonawca spełnił.  

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 

 

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

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi 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 wykonywaniu 

zamówienia: 

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia, 

3. charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

  

6) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy  

z warunków określonych w pkt. 1.a-1.d w niniejszym rozdziale SIWZ winien spełniać co 

najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek 

określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

7) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 

8) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana 

w art. 89 ust. 1 ustawy. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę 

o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 
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9) Oferta ma być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu  

i warunków zamówienia ze wszystkimi wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków zamówienia oraz z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10) W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.  

W dalszej kolejności zostaną ocenione oferty (spełniające warunki formalne) pod 

względem merytorycznym. 

11) Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana 

na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

  

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1)  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustaw Pzp do oferty należy załączyć: 
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2a do SIWZ;  
b) aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 

1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z  2013 r. poz. 984, 1238, 

z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101.), 

c) wykaz stacji paliw, zawierający stację  spełniającą warunek dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, opisany w ust. 1. pkt 3) ppkt c) niniejszego Rozdziału, 

d) oświadczenie o uczestniczeniu w grupie kapitałowej oraz listę podmiotów 

powiązanych z nim kapitałowo, albo oświadczyć, iż nie uczestniczy w grupie kapitałowej  

(Załącznik nr 2c); 

e) w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (Załącznik nr 3 do 
SWIZ) na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest 

udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnymi 

dla należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien 

wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu 

się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 

- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, 

-  jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu 

zamówienia. 

f) jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych u art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od 

Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2b do SIWZ;  
 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp 
należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za 
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zgodnością z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem 
sposobu reprezentacji: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu spełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp - załącznik nr 2b do SIWZ; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

4)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8, ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

6)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

 

4. Oferty wspólne 

1)  Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. 

2)  Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone 

oddzielnie wraz z ofertą. 

3) Razem z ofertą musi zostać złożone aktualne pełnomocnictwo, oryginał lub notarialnie 

poświadczona kopia, dla ustanowionego pełnomocnika, określające: którego 

postępowania dotyczy, kogo ustanawia pełnomocnikiem, jakie podmioty ubiegają się 

wspólnie o zamówieniem jaki jest zakres umocowania (reprezentowanie w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu 

i zawarcie umowy).  

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika, pod rygorem 

nieważności. Pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w Rozdziale III ust. 2 pkt. 5 

SIWZ. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

4)  Do Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjów) o udzielenie zamówienia 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy. 

 W związku z tym, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1) ppkt a) – d)., wymagane jest złożenie 

dokumentów określonych Załącznikami:  nr 2a - oświadczenie może być złożone przez 
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każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jeżeli każdy z nich spełnia 

wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich 

Wykonawców, tzn., że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców 

i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je 

upełnomocniony przez Wykonawców - wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - Pełnomocnik) oraz  nr 2c przez każdego z Wykonawców występujących 

wspólnie; pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć wspólnie.  

 

Natomiast w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wymagane jest  wymagane 

jest złożenie oświadczenia określonego Załącznikiem nr 2b oraz: 

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEiDG wystawionego nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  

ofert, 
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 

przez każdego z konsorcjantów występujących wspólnie; pozostałe dokumenty 

Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. 

5)  Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, Zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie 
publiczne zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym 
termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu 
w niewłaściwej formie (np. niepoświadczenie za zgodność z oryginałem kopie) 
i nieuzupełnienie ich w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo  zamówień publicznych 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania a oferta zostaje odrzucona.  

 

5. Oferty składane przez podmioty posiadające siedzibę poza granicami kraju 

1)   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV ust. 3 

pkt 2- 4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż  

6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo 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, 

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

2)  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
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ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla 

tych dokumentów. 

W takiej sytuacji Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną w odniesieniu do prawdziwości 

swojego oświadczenia. 

3)   W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

 

6. Wykonawca załączy do oferty: 

1. Formularz oferty – podpisany i wypełniony przez Wykonawcę – Załącznik nr 1; 

2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22   

ust. 1 Prawo zamówień publicznych znajdujące się w załączniku nr 2a do SIWZ; 

3. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

znajdujące się w załączniku nr 2b do SIWZ; 

4. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2c do SIWZ; 

5. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy,  

(załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ); 

6. parafowany wzór umowy – załącznik nr 4; 

7. aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi; 

8. aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG; 

9. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego; 

10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy; 

11. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt z pkt 9; 

12. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt z pkt 10-11; 

13. wykaz stacji dystrybucji paliw; 

 14.świadectwo jakości (np. orzeczenie laboratoryjne), potwierdzające jakość paliw. 

 

V. WADIUM 

 1. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia ofert wadium   

 

VI.KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Kryteria wyboru oferty 

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne  

z przepisami prawa, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie zostały 

odrzucone. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie średniej jednostkowej ceny brutto 

każdego rodzaju zamawianego paliwa wyliczonej w oparciu o średnie ceny 1 litra 
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każdego paliwa obowiązujące w dniach: 21.10.2015 r., 04.11.2015 r. i 18.11.2015 r. na 

będącej w dyspozycji Wykonawcy stacji paliw spełniającej warunki, o których mowa  

w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) lit. c  SIWZ, pomniejszonej o zaoferowany przez 

Wykonawcę opust wyrażony w złotych, przy czym Wykonawca wskaże odrębnie:   

1) koszty paliw zgodnie z powyższym opisem,  

2) zaoferowany opust w PLN.   

 3) Każdy rodzaj paliwa Wykonawca będzie sprzedawał w trakcie obowiązywania umowy, 

w okresie od dnia 4 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., po cenie równej cenie brutto 

za 1 litr paliwa obowiązującej na stacji benzynowej w dniu tankowania pomniejszonej 

o udzielony w ofercie upust wyrażony w złotych. 

4) Cena brutto za 1 litr każdego rodzaju paliwa musi być wyrażona w ofercie w złotych 

polskich brutto – cyfrowo (do dwóch miejsc po przecinku) i słownie. W wypadku gdy 

cena zapisana cyfrowo będzie różnić się od ceny zapisanej słownie za prawidłową 

Zamawiający uzna cenę zapisaną słownie. 

5)  Kryterium wyboru oferty są: cena brutto ofertowa zgodnie z definicją 

najkorzystniejszej oferty (95%) oraz posiadanie przez stację benzynową 

bezgotówkowych kart elektronicznych przeznaczonych do tankowania samochodów 

pozostających w użytkowaniu Zamawiającego (5%). 

Cena ofertowa 

- max. 100 pkt 
- waga kryterium:   95 % - cena 

   5% - posiadanie przez stację benzynową bezgotówkowych  
kart elektronicznych 

6) Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta 

nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą punktację jest ofertą 

najkorzystniejszą. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

 

E= C + K 

 

Gdzie: 

E – łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta 

C - liczba punktów w kryterium cena 

K - liczba punktów w kryterium oceny za posiadanie kart bezgotówkowych  

   

  Punktacja w poszczególnych kryteriach: 
 

Kryterium cena: 
 

  C  = Cn:Cb x 100 punktów x 95 %  

  Gdzie:   

Cn  – najniższa cena spośród złożonych ofert brutto 

  Cb – cena brutto badanej oferty 

   

Kryterium oceny za posiadanie kart bezgotówkowych:  
 

K =  5% x 100 
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Gdzie: 

K – posiadanie przez stację benzynową kart bezgotówkowych spośród badanych ofert  

 

7)  Ocenę ostateczną stanowić będzie suma ilość punktów przyznanych według powyższych 

kryteriów. 

 

2. Sposób obliczania ceny 

1)  Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Zamawiający informuje, że do oceny ofert 

przyjmuje prawidłowo podaną cenę brutto bez względu na sposób jej obliczenia. 

2)  Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości 

zależne od wielkości zamówienia. 

3)  Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie 
ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. 

4)  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.  

W przypadku, gdy w mianowniku będzie należało zastosować liczbę 0, Zamawiający do 

celów rachunku zastosuje liczbę 0,01. 

 

VII. TERMINY 

1. Termin związania ofertą 

1)  Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2)  W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3)  Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest wiążąca. 

4) Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

2. Termin składania i otwarcia ofert 

1)  Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,  
ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń do dnia 9 grudnia 2015 r. do godz. 11:00 pod rygorem 

zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny 

opóźnienia. 

2)   Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data  

i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie data 

stempla pocztowego (nadania). 

3)  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po 

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

4)  Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 r. o godz. 11:10  
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu przy ulicy Polnej 109/111,  
87-100 w Toruniu w sali konferencyjnej nr 26.  
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VIII.OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert 

1)  Otwarcie ofert jest jawne. 

2)  Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3)   Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem przez członków komisji przetargowej 

oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców nienaruszalności kopert, wraz z policzeniem 

otrzymanych ofert. Podczas otwarcia ofert zostanie stwierdzone czy oferta została 

złożona w terminie. 

4)  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje dotyczące ceny poszczególnych 

ofert. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

5)  Oferty otwierane będą według następującego porządku: 

a)  koperty oznaczone napisem „Wycofanie”. Oferty pierwotne względem ofert 

wycofanych nie będą otwierane, 

b)  koperty oznaczone napisem „Zmiana”. Oferty pierwotne względem ofert 

zmienionych nie będą otwierane, 

c)  koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały

  zmienione lub wycofane, zgodnie z numeryczną kolejnością ich składania. 

6)  Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie 

otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 

 
2. Badanie ofert 

1)  W części niejawnej Zamawiający dokona badania oraz oceny ofert nie odrzuconych 

zgodnie z kryteriami podanym w Rozdziale VI. ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty 

oraz, z zastrzeżeniem pkt. 3, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

3)  Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienie treści oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy. 

 
3. Poprawianie oczywistych omyłek 

1)  W razie konieczności, Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie 

oraz omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek w szczególności w następujący sposób: 

 a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby 

jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz 

cenę jednostkową, 

- jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który 

odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 

b) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 
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- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje 

się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, 

że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie 

odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część 

zamówienia wyrażone słownie; 

c) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część 

(cena ryczałtowa): 

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej 

obliczenia, 

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 

słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 

2) Zamawiający może poprawić w inny niż wskazany w pkt 1 sposób oczywiste omyłki 

rachunkowe jeżeli błąd w obliczeniu ceny jest oczywisty i sposób jego poprawienia nie 

budzi wątpliwości. 

3)  O dokonaniu poprawek, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę , którego oferta została poprawiona. 

 

4. Odrzucenie oferty 

1)  Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany 

jest odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

2)  Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą, 

b)  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

              o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e)  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

f)  zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

g)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 

h)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

3) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana 

w art. 89 ust. 1 ustawy. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę 

o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

4) Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na 

podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.  
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W dalszej kolejności zostaną ocenione oferty (spełniające warunki formalne) pod względem 

merytorycznym. 

 
5. Wybór oferty najkorzystniejszej 

1)  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z ustalonym kryterium 

wyboru. 

2)  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na 

fakt, iż zostaną złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie niezwłocznie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, wskazując 

jednocześnie termin, do którego złożenie tych ofert ma nastąpić. 

3)  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach, 

4)  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  

i o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę)  

i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także 

nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz terminie, określonym zgodnie 

z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta. 

5)  Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

6)  Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 

umowy. 

 

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
  

Po wyborze Wykonawcy, a przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do przedłożenia oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy: 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta   

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych  

Wykonawców. 

 

XI. ZAWARCIE UMOWY 

1. Istotne postanowienia umowy 
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1)  Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie 

istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 

2)  Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych  

w projekcie umowy. 

3)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy. 

4)   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 
a) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1, Wykonawca jest wówczas obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
b) zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje 
likwidacji Wykonawcy, 
c) terminów realizacji 
przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze 

obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w 

szczególności: 

1. zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

2. wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację 

przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie 

nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, 

takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje 

społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne, 

3.  jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych 

z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. W przypadku zaistnienia ww. 

okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron 

umowy, w oparciu o ww. okoliczności, 
4.  opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u Zamawiającego, 

niezależnych od Wykonawcy, 

d) zmiany wysokości wynagrodzenia  
jeżeli wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie,  

zgodnie z zapisem  art. 142 ust.5 pkt 1-3 ustawy Pzp w przypadku: 

1. zmiany stawki podatku od towarów i usług (wynagrodzenie Wykonawcy netto (t.j. 

bez podatku VAT) jest niezmienne.); 

2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

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

za pracę; 

3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

-  pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę; 

5) Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w zakresie wykazu stacji 

paliwowych na których odbywać się będzie sprzedaż paliwa, zmiana ta nie może jednak 

naruszać warunku określonego w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 3) lit. c) niniejszej SIWZ. 

        Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. 
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6)  Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w szczególności: 

1. ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała 

Umowa lub SIWZ; 

2.  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

3. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami; 

4. zmiany pozostałych postanowień Umowy, nie stanowiących treści oferty 

Wykonawcy. 

7) Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody Stron. 

 

2. Podpisanie umowy z Wykonawcą 

1)  Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, zamówienie publiczne zostanie udzielone 

Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki i wymagania określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

2)  Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu wysłanym do 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego zgodnie z terminami i warunkami określonymi w art. 94 ustawy. 

3)  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

XII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielnie zamówienia 

1.  Wykonawcy, 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 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 

ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907, z późn. zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

2.  Wykonawca na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp 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. 

3.  Szczegółowe uregulowania w przedmiocie środków ochrony prawnej  przysługujących 

Wykonawcom znajdują się w dziale VI art.179 - 198 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;  

Załącznik nr 2a     -         Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
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Załącznik nr 2b - Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu  

  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

Załącznik nr 2c - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 

Załącznik nr 3        -  Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów wykonawcy przez inne       

podmioty  

Załącznik nr 4   - Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

   Formularz ofertowy  

Zamawiający: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
ul. Polna 109/111 
87-100 Toruń 
 

Pełna nazwa i  adres Wykonawcy: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 
Numer  tel./fax ….................................... 

 

REGON .................................................. 

 

NIP......................................................... 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: 
 

Dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym:  

benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego  

do pojazdów eksploatowanych przez  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu  

(znak sprawy: ZA. 332-8/PN/2015) 
1. Oferujemy dostawę paliwa dla WORD w Toruniu na następujących zasadach: 

 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Ilość 

w 

litrach 

Cena brutto 
za 1 litr benzyny 
i za 1 litr oleju 

napędowego uśredniona 
zgodnie z  Rozdz. VI 

pkt 1 SIWZ 
 

Kwota 
upustu 

w PLN 

Cena 
jednostkowa 

brutto po 
upuście 

w PLN 

Cena 
brutto 

po 
upuście 

(kol. 3 x 6) 
w PLN 

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 

1. 
Benzyna 

bezołowiowa 

95 oktanowa 

40  000       

2. 
Olej 

napędowy  
15 000 

  

 
      

                                                                                                                              RAZEM  

  

  
  
  
  
  

pieczęć Wykonawcy 
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 Cena brutto oferty słownie: 
.................................................................................................................... 

W tym kwota podatku VAT..................... (słownie:..........................................................................) 

2. Oświadczamy, że: 

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

2) oferujemy warunki płatności na zasadach wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ (Umowa 

- projekt), 

3) zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ w tym wskazanymi w załącznikach do SIWZ 

i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty 

podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ i projekcie umowy w terminie 

zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania 

ofertą czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4) zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione 

innym uczestnikom postępowania. 

3. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami*/z udziałem Podwykonawców*. 

4. Udział prac Podwykonawców wyniesie ............. % wartości robót objętej niniejszą Ofertą, przy 

realizacji następującego zakresu: 

…………………………………………………………..……….....................................................................................

....................................................................................................................................... 

(*niepotrzebne skreślić). 
5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres: 

................................................................................................................................................... e-

mail: ..................................................................................... nr tel.:...................................., 

6. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia ...................................................................................... 

tel. .................................  e-mail ...................................................................... 

7. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

8. OŚWIADCZAMY, Iż w przypadku wyboru naszej oferty umowę w naszym imieniu podpisze: 

Pan/i: ………………………………………………………………, funkcja: ………………………………………………………….. 

na podstawie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             (należy wpisać dokument, z którego wynika to uprawnienie) 

  

9. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  

1. aktualny odpis z właściwego rejestru; 

2. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

3.  oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22  

ust. 1 Prawo zamówień publicznych znajdujące się w załączniku nr 2a do SIWZ; 

4. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

znajdujące się w załączniku nr 2b do SIWZ; 
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5.  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2c do SIWZ 

6.  koncesja na obrót paliwami płynnymi; 

7.  wykaz stacji dystrybucji paliw ze wskazaniem stacji spełniającej warunek Rozdziału IV 

ust. 1 pkt 1 lit. c) niniejszej SIWZ ; 

8.  świadectwo jakości (np. orzeczenie laboratoryjne), potwierdzające jakość paliw; 

9. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy,  

(załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ); 

10.  parafowany wzór umowy – załącznik nr 4; 

11.  inne. 

 

  

   

 

.............................................    ................................................... 

miejscowość, dnia     podpis wykonawcy  

lub uprawomocnionego                

przedstawiciela/li wykonawcy 
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Załącznik nr 2a do SIWZ 
                                                                                                               

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)                                                                            

  

  

  

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY  

  

  

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

  

Dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym:  
benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego  

do pojazdów eksploatowanych przez  
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

(znak sprawy: ZA. 332-8/PN/2015) 
  

Oświadczamy, że: 

1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadam/y wiedzę i doświadczenie;  

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

  

Na każde żądanie dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 

danych zawartych w oświadczeniu. 

  

  

  

  

Miejscowość i data: ….................................................... 

  

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

  

 ….................................................................................................................... 

 

  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych, może być złożone przez każdego z Wykonawców 

składających ofertę wspólną jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich 

Wykonawców, tzn., że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele 

Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców - wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – (Pełnomocnik) 
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Załącznik nr 2b do SIWZ 
                                                                                                               

  

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)                                                                            

  
  

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

  

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

  

Dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym:  

benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego  

do pojazdów eksploatowanych przez 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Toruniu  

 (znak sprawy: ZA. 332-8/PN/2015) 
 
 

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

  
  
Na każde żądanie dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 

danych zawartych w oświadczeniu. 

  

  

  

  

Miejscowość i data: ….................................................... 

  

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

  

 ….................................................................................................................... 

 

 Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 2c do SIWZ 
 

  

     LISTA PODMIOTÓW 

        NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

Dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym:  

benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego  

do pojazdów eksploatowanych przez  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Toruniu  

 (znak sprawy: ZA. 332-8/PN/2015) 
 

oświadczam, że podmiot który reprezentuję: 

1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),      

2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w której skład wchodzą 

poniższe podmioty* 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………… 

5)............................................................................................... 

 

 Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

  

* niewłaściwe skreślić 

  

  

………………., dnia …………… r.      ....................................................... 

Wykonawca 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
          

 
Umowa Nr ……………. 

zawarta dnia.......................roku w Toruniu 
 
Umowa zawarta zostaje pomiędzy: 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu, działającym pod adresem : ul. 
Polna 109/111, 87-100 Toruń, posługującym się numerami : NIP 879-20-45-808, REGON 
870 653 762,  zwanym dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez Pana Marka Staszczyka – Dyrektora 
i 
.............................................................................................................................................. 
w.............................................,ul..............................................,wpisanym przez …………… 
.............................................................................  do........................................................... 
pod nr.............................., NIP: ..................., REGON …………………..............................., 
zwanym dalej „Wykonawcą„  , 
reprezentowanym przez :........................................................................................................, 
 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
1.  Przedmiotem umowy jest sukcesywna (wielokrotna) dostawa paliw płynnych - benzyny 
bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON poprzez kolejne sprzedaże do pojazdów 
będących w dyspozycji Zamawiającego. 
2. Wykonawca gwarantuje dostawę paliwa zgodnego ze standardem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r. poz.1680 z późn. zm.) oraz  właściwymi 
polskimi normami obowiązującymi dla paliw będących przedmiotem przetargu w trybie 
zamówienia publicznego ZA.332-8/PN/2015 lub odpowiednio z innymi normami 
obowiązującymi w chwili dostawy.  

§ 2. 
1. Dostawy (sprzedaże) paliw będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego, na stacjach paliw Wykonawcy opisanych w ust.2, w terminie od 4 stycznia 
2016 roku do 31 grudnia 2018 roku. 
2. Wykonawca zapewni możliwość tankowania pojazdów Zamawiającego na swoich stacjach 
paliw, w tym  na stacji paliw zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Torunia 
przy ul.……………….. nr ………..   w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 
6.30 - 20.00 a w sobotę w godz. 6.30 – 16.00. 
Wykaz stacji paliwowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3.  Wykonawca zapewni niezbędną ilość paliw do zaopatrzenia pojazdów Zamawiającego. 
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zakupionego paliwa poniżej 
oszacowanej ilości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.  
5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego zgłaszał roszczeń z tytułu 
zakupu mniejszej ilości paliwa niż deklarowana w SIWZ i zrzeka się roszczeń w tym 
zakresie.  
6.* Pobieranie paliwa odbywać się będzie na podstawie bezgotówkowych kart 
elektronicznych, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w terminie 
do 30 dni od zawarcia niniejszej umowy, dla każdego pojazdu wskazanego w Załączniku nr 2 
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do umowy i dodatkowo karty do tankowania do kanistra lub innych (nie objętych wykazem)  
pojazdów Zamawiającego.  
7. Do pobierania paliwa dla Zamawiającego uprawnione są wyłącznie osoby wskazane 
w Załączniku nr 3.   
8.* W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty w terminie 2 dni roboczych oraz wydania 
bezpłatnie nowej karty i aktywowania jej w terminie 10 dni od dnia pisemnego zgłoszenia. 
9.* Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po telefonicznym zgłoszeniu przez 
Zamawiającego jej utraty, kradzieży lub zniszczenia. Zamawiający dopuszcza możliwość 
dokonywania samodzielnej blokady kart poprzez indywidualnie dedykowaną stronę 
internetową – aktywną 24h/7 – do której Wykonawca przekaże Zamawiającemu dostęp 
w ramach wynagrodzenia. 
10.*Koszty związane z wydaniem i obsługą kart w całym okresie umowy ponosi Wykonawca.  
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaopatrywania się w innych stacjach paliwowych, 
jeżeli pojazd ze względów technicznych lub przeszkód obiektywnych (np. wyjazd poza 
granice miasta) nie będzie w stanie pobrać paliwa u Wykonawcy.  

 
§ 3. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentów 
potwierdzających spełnienie wymogów jakościowych sprzedanego paliwa. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo 
jakości lub inne wymagane dokumenty w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania. 
 

§ 4. 
1. Wykaz pojazdów i osób  zawarty w Załącznikach nr 2 i 3  do umowy może być 
uzupełniany lub zmieniany w trakcie trwania umowy bez konieczności podpisywania aneksu 
do umowy. Karta do tankowania dla zmienionego lub dodatkowego pojazdu będzie wydana 
przez Wykonawcę na zasadach określonych w § 2 ust. 8.*  
2. Po dostarczeniu bezgotówkowych kart elektronicznych*  Wykonawca obowiązany jest 
prowadzić ewidencję dokonanych transakcji, która będzie zawierać : 

1) nazwisko i imię osoby pobierającej paliwo, 
2) datę i dokładny czas pobrania paliwa, 
3) cenę jednostkową paliwa przed upustem w dniu tankowania*, 
4) cenę jednostkową netto i brutto zakupionego paliwa po upuście*, 
5) rodzaj, ilość, wartość netto i brutto oraz stawkę i kwotę VAT pobranego paliwa, 
6) numer rejestracyjny pojazdu, 
7) numer karty, na którą dokonano zakupu*, 
8) nazwę i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji. 

 
§ 5. 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezgotówkową realizację zakupów paliwa 
na następujących zasadach: 

a) z zastrzeżeniem lit. b Wykonawca wystawiał będzie fakturę VAT za pełen okres 
rozliczeniowy, która będzie obejmowała należność z tytułu sprzedaży paliwa dokonanej 
w tym okresie. Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-tego dnia 
miesiąca i od 16-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca; w przypadku wyboru 
określonego Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza, że pierwszy okres rozliczeniowy 
będzie kończył się w niedzielę najbliższą połowie miesiąca i za ten okres będzie 
wystawiona faktura VAT zawierająca wszystkie transakcje od pierwszego dnia miesiąca, 
druga natomiast będzie wystawiona za transakcje od poniedziałku (dnia następnego po 
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wspomnianej niedzieli) do końca miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się 
ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Każdorazowo do faktury Wykonawca 
załączy wykaz transakcji faktycznie dokonanych w danym okresie rozliczeniowym 
(zgodnie z § 4 ust. 2). 
b) do dnia dostarczania bezgotówkowych kart elektronicznych, o których mowa 
w § 2 ust. 6 Wykonawca wystawiał będzie fakturę VAT po każdym tankowaniu, która 
zawierać będzie co najmniej następujące dane: 

1) datę pobrania paliwa, 
2) cenę paliwa w dniu tankowania, 
3) rodzaj i ilość pobranego paliwa, 
4) numer rejestracyjny pojazdu. 

c) płatność za pobrane paliwo będzie dokonywana przelewem na podany przez 
Wykonawcę rachunek  bankowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę paliwa uwidocznioną 
na dystrybutorze (obowiązującą danego dania na danej stacji) w dniu każdego tankowania, 
pomniejszoną o stały rabat w wysokości: 

1) …… zł dla benzyny bezołowiowej Pb 95, 
2) …… zł dla oleju napędowego. 

Zamawiający ma prawo prowadzić dokumentację fotograficzną cen paliw na danej stacji 
benzynowej.  
3. Płatność dokonana będzie w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT, lecz 
nie wcześniej niż w terminie 5 dni od daty jej doręczenia. 
4. Wykonawca wystawiał będzie dla każdego rodzaju paliwa oddzielną fakturę, 
zgodnie z zestawieniem pobranego paliwa w danym okresie rozliczeniowym.  
4. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek 
bankowy Zamawiającego. 
5. Łączne maksymalne wynagrodzenie za dostawę paliwa wynosi …………………..(kwota 
jaką Zamawiający zarezerwował na realizację zamówienia). 
6. W przypadku dokonania zakupu paliwa w ilościach określonych w SIWZ i                           
niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w ust. 5, Zamawiający może 
dokonać na zasadach określonych niniejszą umową, dodatkowego zakupu paliwa 
nieprzekraczającego kwoty określonej w  ust. 5. 
 

§ 6. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w całości wszelkich udokumentowanych szkód 
powstałych u Zamawiającego spowodowanych sprzedażą i zatankowaniem paliwa 
nieodpowiadającego warunkom określonym w § 1 umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub przestanie ją realizować. 
3. W każdym wypadku, gdy z winy Wykonawcy zaistnieje przeszkoda uniemożliwiająca 
tankowanie paliwa przez Zamawiającego na stacji paliw w Toruniu przy  
ul. ………………………,  Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu paliwa na innej 
stacji paliw, wskazanej przez Wykonawcę na terenie Torunia, spełniającej warunki 
zamówienia. W przypadku wystąpienia trzech takich sytuacji Zamawiającemu będzie 
przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz żądania kary 
umownej, o której mowa w ust. 2. Jeżeli Zamawiający zrezygnuje z uprawnienia do 
odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, to może 
domagać się kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy dzień, 
w którym nie było możliwe tankowanie pojazdów na  stacji wskazanej w par. 2 ust. 2. 
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5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przysługujących Zamawiającemu  kar umownych 
z ceny wynikającej z faktur, o których mowa w § 5, na podstawie noty księgowej obciążającej 
Wykonawcę. 
Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od 
otrzymania obciążenia. 
6. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 7. 
1. W razie wystąpienia istotnej 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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia. 
2. W razie dwóch udokumentowanych przypadków sprzedaży paliwa złej jakości 
niezgodnego z obowiązującymi normami, Zamawiający może odstąpić od umowy  
ze skutkiem natychmiastowym. 
3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za zgodą obu  Stron. 

 
§ 8. 

1.  Wszelka korespondencja między Stronami kierowana na adres wskazany w niniejszej umowie 
listem poleconym, będzie, także w razie niepodjęcia przesyłki przez drugą Stronę (adresata przesyłki), 
traktowana jako skutecznie doręczona po upływie 14 dni od pierwszego awizowania przesyłki.   
2. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność 
jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy pozostaje bez wpływu na ważność jej 
pozostałej części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony dołożą wszelkich starań, aby 
zastąpić takie postanowienia ważnymi postanowieniami wywołującymi skutek zamierzony 
przez Strony przy zawieraniu umowy.  
 

§ 9. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.) i ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny.  

 
§ 10. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem 
nieważności. 
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 
pozasądowo. W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
4.  Integralną część umowy stanowią: 

1) załącznik nr 1 do umowy - wykaz stacji paliwowych,  
2) załącznik nr 2 do umowy - wykaz pojazdów, 
3)     załącznik nr 3 do umowy - wykaz osób uprawnionych do tankowania paliwa, 
4)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
5)     oferta Wykonawcy.  

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron. 
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Wykonawca                                                                                          Zamawiający 
 

 
 

*dotyczy posiadania przez Wykonawcę bezgotówkowych kart elektronicznych 
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Załącznik nr 3  do SIWZ  

 

Pieczęć Wykonawcy  

  

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW 
(art. 26 ust. 2b

1
 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)) 
 

Ja/My* niżej podpisany/-i *działający w imieniu ……………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu trzeciego), z siedzibą w ………………………………………………………………………………………… 

wpisaną do rejestru …………………………………………………………………… pod numerem ……………………………… 

(zwaną dalej Udostępniającym) 

 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111  

(zwanym dalej Zamawiającym), którego przedmiotem jest: 

Dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym:  

benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego  

do pojazdów eksploatowanych przez  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu  

(nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego) 
 (znak sprawy: ZA. 332-8/PN/2015) 

 (zwanego dalej Zamówieniem) 

oraz 

biorąc pod uwagę fakt, iż ………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ………………………………………………………………………………………… wpisany 

do rejestru ……………… pod numerem …………………………… (zwanym dalej Wykonawcą), ubiega się  

o udzielenie w/w zamówienia. 

 

Zobowiązuję/-emy* się wobec w/w Wykonawcy, w przypadku zawarcia przez Niego umowy  

z Zamawiającym w powyższym przedmiocie zamówienia, oddać do dyspozycji niezbędne zasoby na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, przez cały okres obowiązywania umowy  

i w celu jej należytego wykonania przez Wykonawcę.  

W szczególności zobowiązuję/-my* się oddać do dyspozycji Wykonawcy: 

Wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia * tj: ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Potencjał techniczny, niezbędny do wykonania Zamówienia* tj: …………………………………………… 

Niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia* tj:  

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Zdolność finansową niezbędną do wykonania Zamówienia*. 

 

                                                 
1
 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi 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. 
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Szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy Udostępniającym, a Wykonawcą zostaną określone  

w odrębnej umowie, którą zobowiązujemy się dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. 

Niniejsze zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia z Zamawiającym umowy w zakresie zamówienia, 

której stroną umowy będzie inny niż Wykonawca podmiot. 

Zobowiązanie sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… egzemplarzu dla 

Udostępniającego oraz Wykonawcy. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………                      ………………………………………………………………… 

(data, pieczęć i podpis Udostępniającego)                                   (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
data ................................................................... 

 

 

 

................................................ 

podpis i pieczęć składającego oświadczenie 

(osoba/y uprawniona/e) 

 

 

 

 

 

 

  


