
Sieradz, dnia 31 grudnia 2009 r.

O G Ł O S Z E N I E 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , 98-220 Sieradz, ul. 3 Maja 7

www.wordsieradz.com, e-mail: biuro@wordsieradz.com

Ogłasza przetarg nieograniczony na zakup paliw dla potrzeb 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w Sieradzu

ul. 3 Maja 7 w sekretariacie  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w godz. od 700do 1500.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Henryk Waluda w godzinach pracy WORD,

tel. 0601 925 163.

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa  w ilości przybliżonej w skali roku tj. Pb 95 -

 25.000 litrów,  ON - 12.000 litrów, Pb 98 – 1.000 litr.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki

określone w art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177) z późniejszymi

zmianami i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena sposobu

spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu nastąpi w wyniku analizy dokumentów

żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w SIWZ. Zamówienie należy wykonać w 2010 i

2011 r.

Ubiegający się o zmówienie nie wnoszą wadium.

Kryteriami oceny ofert są:

 cena Pb 95– 67 %

 cena ON – 30 %  

 cena Pb 98 – 3 %

Oferty należy składać do dnia 13.01.2010 r. do godz. 1200  w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka

Ruchu Drogowego  w Sieradzu ul. 3 Maja 7 w zamkniętych oznakowanych kopertach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2009 r. o godz. 1200 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu

Drogowego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7 pokój Nr 7.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
( SIWZ)

Zamawiający:  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 

   98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7

dotyczy: przetargu nieograniczonego

dla zamówienia: zakup paliw dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

        Drogowego w Sieradzu



I. Przedmiot zamówienia.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Sieradzu w latach 2010-2011. Przybliżony zakres potrzeb Zamawiającego

realizowany w sprzedaży cząstkowej w ciągu roku określa się na:

 etylina Pb 95 – 25.000 litrów,

 olej ON – 12.000 litrów,

 etylina Pb 98 – 1.000 litrów.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011.

III. Warunki wymagane od wykonawców oraz opis dokonania ich spełnienia.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art 22

ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24

ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki określone w SIWZ.

Ponadto wykonawcy powinni spełniać następujące warunki dodatkowe:

a) posiadać minimum 5 samodzielnych, wydzielonych i oznaczonych stanowisk do

tankowania pojazdów,

b)zapewnić miejsce tankowania oddalone od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 4 km i

dostosowanie do tankowania pojazdów typu: autobusy, mikrobusy, samochody osobowe,

ciężarowe, motocykle.

2. Do oferty należy dołączyć inne dokumenty określające zasady reprezentowania wykonawcy

( pełnomocnictwo, uchwały, umowy spółki, umowy konsorcjum itp.)

W przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć także wypis z ewidencji

działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

3. Ocena spełnienia warunków udziału wykonawców w postępowaniu zostanie dokonana wg

formuły „ spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków wymienionych w SIWZ.

4. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wymaganych od dostawców,

które należy złożyć:

a) wypełnioną i podpisaną ofertę (załącznik Nr 1 do SIWZ),



b) zaakceptowany przez wykonawcę projekt umowy (załącznik Nr 2 do SIWZ) 

c) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, wystawiane nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) zaświadczenie lub oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i

opłat lub że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, albo że

zostało wstrzymane w całości wykonanie decyzji organu podatkowego (załącznik Nr 3 do

SIWZ)

e) zaświadczenie lub oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności (załącznik Nr 4 do SIWZ),

f) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu (załącznik Nr 5 do SIWZ),

g) oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę (załącznik Nr 6 do SIWZ)

h) wykaz miejsc tankowania

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez

dostawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.

Upoważnienie do podpisywania oferty i załączników powinno być dołączone do oferty, o ile

nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

2. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ bez

modyfikacji jej formy i treści przez wykonawcę. Dotyczy to również pozostałych

załączników, których formularze wykonał Zamawiający.

3. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za

zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną. Zamawiający ma prawo

żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli

przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a

Zamawiający nie może sprawdzić jej w inny sposób.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.

6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany w ofercie powinny być

podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

7.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę złożoną przed terminem

składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana

oferta z dopiskiem „Zmiana”, „Wycofanie”.

8. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym podwójnym opakowaniu. Opakowanie



zewnętrzne należy podpisać według poniższego wzoru:

„Oferta na przetarg nieograniczony – zakup paliw 

Nie otwierać przed godziną 1200 dnia 13.01.2010 r.

9. Skutki niewłaściwego opakowania oferty ponosi wykonawca

10. Oferta po otwarciu jest jawna, z wyjątkiem informacji i stanowiących tajemnicę wykonawcy

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Dostawca zastrzegł w

załączonym do oferty piśmie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one

udostępnione innym uczestnikom postępowania.

V. Termin związania z ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia jej otwarcia.

            VI. Opis kryteriów i ich znaczenie oraz sposobu obliczania ceny oferty.

1. Kryteria: cena =100% przy czym 

cena Pb 95 - 67%

cena ON – 30%

cena Pb 98 – 3%

2. Sposób obliczania ceny:

Najniższa cena oferty/ cena badanej oferty X  waga kryterium X 10 = nota ofert. Oferta o 

najniższej cenie otrzymuje 10 punktów. Pozostałe oferty będą oceniane w następujący 

sposób: najniższa cena dzielona przez cenę badanej oferty, pomnożona przez wagę, 

pomnożona przez 10 punktów da notę oferty w tym kryterium. Suma punktów z obydwu 

kryteriów podlega zsumowaniu.

VII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków    

        zamówienia.

1. Wykonawca może się zwrócić pisemnie lub elektronicznie do Zamawiającego o wyjaśnienie

dotyczące otrzymanej SIWZ.

2. Zamawiający w ustawowych terminach udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba, że wniosek o

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jednocześnie wyjaśnienia przesłane do wszystkich wykonawców, którzy otrzymali SIWZ

bez ujawniania źródła zapytania.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem

terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonane zmiany staną się częścią SIWZ i



zostaną przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań z wykonawcami w celu wyjaśnień wątpliwości

dotyczących SIWZ.

6. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Henryk Waluda Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, tel. 601 925 163.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 

Drogowego, 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 Sekretariat pokój 6, do dnia 13.01.2010 r. do 

godz. 1200.

1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Dostawcom bez ich otwierania,

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.01.2010 r. o godz. 1200 pokój

nr 7.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych wykonawców lub osób

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda

nazwy i adresy wykonawców oraz ceny ofert.

X. Tryb zawarcia umowy.

1. Umowa zostanie podpisania w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o czym

Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.

2. Wykonawca podpisze umowę osobiście lub upoważni do tego osobę upoważnioną do

składania oświadczeń w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiadać dokument

stwierdzający pełnomocnictwo.

3. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ.

XI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -  Prawo Zamówień 

Publicznych ( Dz.U. Z 2007r Nr 223, poz 1655 z późn.zm.) oraz przepisy Kodeksu 

Cywilnego.



Wykaz załączników:

1. formularz oferty,

2. projekt umowy,

3. formularz oświadczenia o nie zaleganiu z opłatą podatków,

4. formularz oświadczenia o nie zaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne,

5. formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczenia,

6. formularz oświadczenia o spełnianiu warunków.

Zatwierdzam:



Załącznik Nr 1

........................................................
                   (pieczęć wykonawcy)

O F E R T A

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia wg cen:

Pb 95 - ..............................................  zł (litr brutto)

ON - .................................................. zł (litr brutto)

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń

............................................................
          (podpis i pieczęć wykonawcy)

.................., dnia ...............................



Załącznik Nr 2

U M O W A 
zawarta w dniu .............................. w Sieradzu pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego  w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, NIP 827-18-01-963,

reprezentowany przez Dyrektora WORD -  Henryka Waludę zwanym dalej zamawiającym, a 

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

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

zwanym dalej Dostawcą następującej treści:

§ 1

Zakres niniejszej umowy obejmuje podstawowe obowiązki stron względem siebie, występujące w

relacji kupno-sprzedaż, a w szczególności : 

 składania zamówień,

 realizacji dostaw,

 regulowania zobowiązań

§ 2

Przedmiotem transakcji pomiędzy stronami będzie zakup produktów pochodzenia krajowego i z

importu, a w szczególności:

 benzyny bezołowiowej Pb 95

 oleju napędowego ON

w punkcie sprzedaży usytuowanym w ..................................................................................................

§ 3

Zamawiający zrealizuje należności z § 2 według cen zaproponowanych w ofertach:

1. etylina bezołowiowa PB 95 - .......................................................zł/litr brutto

2. olej napędowy ON               - ...................................................... zł/litr brutto

3. etylina bezołowiowa Pb 98 - …................................................... zł/litr brutto.

§ 4

1. Dostawca zobowiązuje się sprzedawać paliwa po cenie określonej w § 3.

2. Ceny paliw mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen przez producenta zmiany podatku

lub akcyzy. Cena 1 litra paliwa jest ceną tożsamą na dystrybutorze w dniu zakupu. Podstawą

do wystawienia faktury będzie dokument potwierdzający dokonanie transakcji - paragon



zawierający informacje o dacie, godzinie, ilości i wartości zakupionego paliwa z podaniem

numeru rejestracyjnego pojazdu.

§  5

1. Rozliczenie za przedmiot umowy może następować fakturami częściowymi za wykonanie

dostawy na adres Zamawiającego dwa razy w miesiącu. Za datę sprzedaży uznaje się 15 i

ostatni dzień miesiąca.

2. Płatność należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywane będą przez

Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od daty sprzedaży.

3. Zapłata nastąpi na konto wskazane w fakturze wystawionej dla Zamawiającego.

§  6

W przypadku nieterminowego regulowania należności Dostawca zastrzega sobie prawo naliczania

odsetek za zwłokę.

§ 7

1. W przypadku odmowy sprzedaży paliwa bądź braku możliwości zakupu z przyczyn

tkwiących po stronie Dostawcy, zobowiązany jest on do zapłaty zamawiającemu

równowartości 2% ceny zakupionego paliwa u innego sprzedawcy.

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za

które odpowiada Dostawca karę w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które

odpowiada Zamawiający karę w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 8

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy regulujące

ogólne zasady odpowiedzialności zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

§ 9

Umowa niniejsza obowiązuje do 31.12.2011 r.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dostawca: Zamawiający:



Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

 nie zalegam z uiszczaniem podatków i opłat*

 uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie z uiszczania podatków i opłat*

 uzyskałem przewidziane prawem odroczenie z uiszczania podatków i opłat*

 uzyskałem rozłożenie na raty zaległych płatności*

 uzyskałem wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego*

 * - niepotrzebne skreślić

Data .................................... .............................................
               (podpis)



Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

 nie zalegam z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne*

 uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie z uiszczania składek*

 uzyskałem przewidziane prawem odroczenie z uiszczania składek*

 uzyskałem rozłożenie na raty zaległych składek*

 uzyskałem wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu *

 * - niepotrzebne skreślić

Data .................................... .............................................
(podpis)



Załącznik Nr 5

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę paliw – art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień  

publicznych.

                                    ............................................
                                            (podpis wykonawcy)

 

….....................dnia..........................



Załącznik Nr 6

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do sprzedaży paliw płynnych do pojazdów 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysonuję potencjałem

 technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

 zamówienia

                                 .............................................
    (podpis wykonawcy)

….....................dnia..........................


