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"Dostawa paliw samochodowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu"

Sieradz, listopad 2011r.



Numer sprawy: Zarządzenie Dyrektora WORD nr 18/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rozdział I. Informacje wprowadzające

1. WORD w Sieradzu zaprasza do składania  ofert w postępowaniu  prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO i poniżej progów określonych w art. 11

ust. 8 Ustawy   Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r.

Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Przedmiotem  postępowania  jest:  "Dostawa  paliw  samochodowych  w  systemie  sprzedaży

bezgotówkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu"

2. Postępowanie  zostanie  przeprowadzone  na  podstawie  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.

Prawo  zamówień  publicznych  z  późniejszymi  zmianami,  przepisów  wykonawczych

wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  ma  prawo  zmiany  treści

Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia,  z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz

warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  sposobu  oceny  ich  spełnienia.  Zmiana  może

nastąpić  w  każdym  czasie,  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  W  przypadku

wprowadzenia  takiej  zmiany,  informacja  o  tym  zostanie  niezwłocznie  przekazana

wszystkim  podmiotom,  które  pobrały  od  Zamawiającego  specyfikację.  Zmiana  zostanie

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie dla nich wiążąca.

4. Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

a) "Zamawiający" – WORD Sieradz ul. 3-go Maja 7,

b)  "Postępowanie"  –  postępowanie  prowadzone  przez  Zamawiającego  na  podstawie  niniejszej

Specyfikacji,

c) "SIWZ" – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) "Ustawa" -  ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr

113 poz. 759 z późn. zm.),

e) "Zamówienie"  – należy przez to rozumieć zamówienie  publiczne, którego przedmiot został w

sposób szczegółowy opisany w rozdziale 2 SIWZ,

f) "Wykonawca" – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie

Zamówienia,

g)  „Dostawca”  –  podmiot,  który  zawrze  z  Zamawiającym  umowę  w  sprawie  wykonania

zamówienia.



5. Dane Zamawiającego:

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Sieradz

Numer konta: 18 1020 4564 0000 5202 0008 9011

NIP: 827-18-01-963

Dokładny adres do korespondencji: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 

ul. 3-go Maja 7, 98-200 Sieradz

Numer telefonu: 43-822 62 68

Faks do korespondencji  w sprawie Zamówienia: 43-822 62 67

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Henryk Waluda Dyrektor WORD, od poniedziałku

do piątku w godzinach 800 – 1500.

Strona internetowa: www.wordsieradz.pl

Adres e-mail: sekretariat@wordsieradz.pl 

6. Oznaczenie wg słownika CPV 23111200-0-etylina Pb 95,  23121100-2 – olej napędowy.

7. Termin  realizacji  zamówienia  36  miesięcy  od  dnia  01.01.2012r.  do  dnia  31.12.2014r.,

jednak  nie  dłużej  niż  do  wyczerpania  kwoty  przeznaczonej  przez  Zamawiającego  na

realizację zamówienia.

8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt

7 Ustawy.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Sukcesywna  dostawa  etyliny  Pb  95  i  oleju  napędowego  przeznaczonego  do  napędu  pojazdów

Wojewódzkiego  Ośrodka  Ruchu  Drogowego  w  Sieradzu  w  systemie  umożliwiającym

bezgotówkowy zakup i okresowe dwutygodniowe rozliczanie na podstawie faktury zbiorczej.

Orientacyjne ilości przewidywane do odbioru:

 etyliny PB 95 - 78.000 litrów

 oleju napędowego - 36.000 litrów

przy czym Zamawiający zobowiązuje się do zakupu co najmniej 60% wyżej wymienionej ilości w

ciągu 36 miesięcy nie przekraczając wartości brutto podanej w punkcie 4 formularza oferty.

Procedura wydawania paliwa będzie przebiegała następująco:

 Zamawiający sporządzi i przedłoży Dostawcy imienną listę osób upoważnionych do odbioru

paliwa oraz wykaz samochodów, do których będzie tankowane paliwo.

 Upoważnione  przez  Zamawiającego  osoby  będą  zobowiązane  do  pokwitowania  ilości

wydanego paliwa na karcie wydania wraz z paragonem.



 Udzielony przez Dostawcę upust na sprzedawane paliwa będzie obniżał ich cenę jako rabat

od dziennych  cen  sprzedaży  detalicznej  (wysokość  rabatu  zostanie  określona  w  ofercie

Dostawcy).

 Dostawca  zobowiązany  jest  do  identyfikacji  i  kontroli  nr  rejestracyjnych  tankowanych

pojazdów samochodowych, wskazanych przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub

normom innych państw  członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te

normy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.

Rozdział III. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Wykonawcy składający ofertę muszą spełniać następujące warunki:

1. Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  (działalność prowadzona na potrzeby

wykonania zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień-koncesji, o której mowa

w art. 32 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne Dz. U. z

2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.).

2. Posiadają  wiedzę,  doświadczenie  i  dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym,

możliwością tankowania samochodów ciężarowych z przyczepą oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia   ustanawiając

pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  i  zawarciu  umowy  w  sprawie

zamówienia publicznego.

Zamawiający  w  toku  badania  ofert  dokona  oceny  i  sprawdzenia  kompletności  dokumentów

złożonych na podstawie SIWZ terminu realizacji zamówienia oraz sprawdzi spełnianie warunków:

 zakres działalności prowadzonej przez Wykonawcę, który winien obejmować działalność w

zakresie objętym niniejszym postępowaniem,

 czy  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  zgodnie  z  art.  24  Ustawy  na  podstawie

złożonych dokumentów i oświadczeń,

 czy złożona polisa obejmuje okres odpowiedzialności cywilnej objętej nią.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, o których mowa

w art. 24 Ustawy.



Rozdział IV. Dokumenty bezwzględnie wymagane od Wykonawców

Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  ofertę  przetargową  według  załącznika  nr  1  w  sposób

określony w rozdziale V  SIWZ.

Oferta winna zawierać:

1. Oświadczenie złożone na druku formularza oferty (zał. Nr 1 do SIWZ) o zgodności z treścią

SIWZ.

2. Oświadczenie złożone na druku formularza oferty (zał. Nr 1 do SIWZ) o przyjęciu projektu

umowy,  stanowiącej  integralną  część  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  bez

zastrzeżeń.

3. Oferowaną  cenę dzienną Pb-95 i ON na dzień 16.11.2011r. upust cenowy jednakowy dla

każdego asortymentu paliwa oraz odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego.

4. Oświadczenie Wykonawcy,  że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.

24 Ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ z załączeniem dokumentów:

aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego

oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia

Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Oświadczenie  Wykonawcy o spełnieniu  warunków określonych  w art.  22 ust.  1  Ustawy

złożone na załączniku nr 3 wraz  z aktualnymi dokumentami:

 aktualny odpis z  właściwego rejestru albo  aktualne  zaświadczenie  o wpisie  do ewidencji

działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub

zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 polisę  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

 aktualną Koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

6. Oświadczenie o związaniu ofertą – załącznik nr 4.

Dokumenty  wymienione  powyżej  mogą  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  kserokopii

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Rozdział V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta winna  być  sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr  1 do

SIWZ, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Oferta  musi  być  sporządzona  na  piśmie,  w  języku  polskim,  pismem  czytelnym  oraz



podpisana  osoby uprawnione  do reprezentowania  Wykonawcy  w obrocie  gospodarczym,

zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

3. Ofertę  i  wszystkie  inne  wymagane  oświadczenia  należy  złożyć  na  drukach  formularzy

załączonych do SIWZ lub przepisanych z zachowaniem jednolitego układu oraz kolejności

pełnego zakresu treści.

4. Poprawki  powinny  być  umieszczone  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem  jednej  z  osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

9. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę.

10. Zaleca się, aby wszystkie załączniki do oferty oraz wszystkie strony oferty, które nośnikiem

informacji były ponumerowane. Ofertę należy zszyć, bindować, oprawić lub złożyć w innej

formie  uniemożliwiającej  rozłączenie  się  kartek.  Brak  powyższego  nie  skutkuje

odrzuceniem oferty.

11. Opakowanie  lub inny rodzaj zabezpieczenia  ofert, uniemożliwiający  jej odczytanie  przed

otwarciem,  należy  zaadresować  na  WORD  98-200  Sieradz  ul.  3-go  Maja  7,  oznaczyć

hasłem:      " Oferta na dostawę paliw samochodowych"

Nie otwierać przed dniem 23.11.2011r. do godz. 1315

12. Wykonawca  może,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  zwrócić  się  do

Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1-3 Ustawy.

13. Oferta  jest  jawna,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w

rozumieniu  przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  a  Wykonawca  zastrzegł w

odniesieniu  do  tych  informacji,  że  nie  mogą  być  one  udostępnione  innym  uczestnikom

postępowania.

14. Przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej

informacje  techniczne,  technologiczne,  handlowe,  organizacyjne  Wykonawcy,  co  do

których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

15. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie

art.  8  ust.  2  i  3  Ustawy zobowiązany  jest  wypełnić  pkt  8  załącznika  nr  1  do SIWZ –

Formularz oferty oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa

w nieprzejrzyste folie.  Niedopełnienie  zafoliowania tych dokumentów skutkuje jawnością

całej oferty.

16. Wykonawca może przed upływem terminu składania  ofert zmienić  treść SIWZ zgodnie z



art. 38 ust. 4-6 Ustawy.

17. Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów:

 oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy

przekazują w formie faksu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt

ich otrzymania,

 zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Rozdział VI. Termin związania ofertą

1. Termin  związania  ofertą  wynosi  30 dni.  Bieg  terminu  rozpoczyna  się  wraz z  upływem

terminu składania ofert.

2. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin

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

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

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Rozdział VII. Termin, miejsce składania ofert  i ich otwarcie

1. Ofertę  należy  złożyć  w  sekretariacie  Wojewódzkiego  Ośrodka  Ruchu  Drogowego  w

Sieradzu ul. 3-go Maja 7 do dnia 23.11.2011r. do godz. 1300 .

2. Wszystkie oferty otrzymane  przez Zamawiającego po terminie  podanym powyżej zostaną

zwrócone bez otwierania.

3. Otwarcie  ofert  nastąpi dnia  23.11.2011.r.  o  godz. 1315  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu

Drogowego w Sieradzu ul. 3-go Maja 7 pokój nr 3.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy)  oraz adres Wykonawców, także

informacje  dotyczące  ceny,  upustów cenowych,  odległości  od siedziby  Zamawiającego,

terminu wykonywania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

7. Informacje o których mowa w ust. 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy

nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

8. Każda oferta złożona w terminie, po otwarciu i ujawnieniu treści dopuszczonych przepisami

Ustawy,  podlegać będzie  w części niejawnej  sprawdzeniu  pod względem formalnym,  na

podstawie  treści  określonych  w SIWZ  oraz  merytorycznym,  w  kontekście  zgodności  z

opisem przedmiotu zamówienia.



Rozdział VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania punktacji

1. Zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  do  szczegółowego

rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,

b) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki określone

niniejszą SIWZ,

c) złożone oświadczenia,  dokumenty,  zaświadczenia  są aktualne  i podpisane przez osoby

uprawnione,

d) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny

ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych

przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium:

- cena dzienna brutto 1 litra etyliny Pb 95 - 20%

- cena dzienna brutto 1 litra oleju napędowego ON - 10%

- odległość w metrach stacji paliw od siedziby WORD (placu manewrowego) 

z zaokrągleniem do 100 m - 40%

-  wysokość  %  udzielonego  upustu jednakowego  na  każdy  rodzaj  zamówionego  paliwa

obowiązujący przez okres ważności umowy - 30%

3. Za  parametry  najkorzystniejsze  w  danym  kryterium  oferta  otrzyma  maksymalną  ilość

punktów  ustaloną  w  poniższym  opisie,  pozostałe  będą  oceniane  odpowiednio  –

proporcjonalnie  do  parametru  najkorzystniejszego.  Wybór  oferty  dokonany  zostanie  na

podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji.

4. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska  najwyższą  liczbę  punktów

obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

5. Oferta  wypełniająca  w najwyższym  stopniu  określone  wymagania  otrzyma  maksymalną

liczbę  punktów.  Pozostałym  Wykonawcom,  wypełniającym  wymagane  kryteria  zostanie

przypisana odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie

traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Wartość  udzielonego  upustu  ceny  1  l  paliwa  od  ceny  dziennej  winna  być  podana  w

zaokrągleniu do 1 grosza.

7. Odległość stacji od siedziby WORD winna być podana w metrach w zaokrągleniu do 100

metrów.

8. Cena dzienna brutto z dnia 16.11.2011r. powinna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze

łącznie  z obowiązującym podatkiem VAT i winna być podana w zaokrągleniu do dwóch

miejsc  po  przecinku,  przy  czym  końcówki  poniżej  0,5  grosza  pomija  się,  a  końcówki



powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do pełnych groszy.

9. Oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  (maksymalna  liczba  przyznanych

punktów w oparciu  o  ustalone  kryteria)  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  pozostałe

oferty  zostaną  sklasyfikowane  zgodnie  z  ilością  uzyskanych  punktów.  Realizacja

zamówienia  zostanie  powierzona  Wykonawcy,  którego  oferta  uzyska  najwyższą  ilość

punktów.

10. Sposób obliczania punktacji ofert:

 dzienna cena brutto 1 litra etyliny Pb-95 na dzień 16.11.2011r.

najniższa cena dzienna 1 litra etyliny Pb 95 

A= ---------------------------------------------------------------- x 100 x 20%

cena dzienna 1 litra etyliny Pb 95 badanej oferty

A - liczba punktów w kryterium dziennym cena etyliny Pb 95

- dzienna cena brutto 1 litra oleju napędowego na dzień 16.11.2011.r.

najniższa cena dzienna 1 litra ON 

B= ------------------------------------------------------ x 100 x 10%

cena dzienna 1 litra ON badanej oferty

B - liczba punktów w kryterium dziennym cena oleju napędowego

- odległość stacji od parkingu WORD

najbliższa odległość stacji od WORD w metrach

C= --------------------------------------------------------------- x 100 x 40%

odległość stacji w badanej ofercie w metrach

C - liczba punktów w kryterium odległości stacji

- stały upust cenowy dla każdego rodzaju paliwa

upust cenowy w badanej ofercie 

D= ---------------------------------------------- x 100 x 30%

najwyższy udzielony upust 

D - liczba punktów w kryterium udzielonego upustu

11. Suma punktów członków Komisji Przetargowej stanowić będzie końcową ocenę danej

oferty.



Rozdział IX. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę

zgodną z zapisami niniejszej specyfikacji w terminie określonym w art. 94 Ustawy.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie

Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie

internetowej Zamawiającego i w Biuletynie zamówień publicznych.

3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym

wyborze.

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez

Zamawiającego.

5. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 5 SIWZ.

6. Środki ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Ustawy.

7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

8. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Zamawiający nie przewiduje stosowania wadium.

10. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w Biuletynie zamówień publicznych.

11. Załączniki do SIWZ.

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

1) Formularz ofertowy Wykonawcy zał. Nr 1

2) Oświadczenie wg art. 24 Ustawy zał. Nr 2

3) Oświadczenie wg art. 22 Ustawy zał. Nr 3

4) Oświadczenie o związaniu ofertą zał. Nr 4

5) Projekt umowy zał. Nr 5

Sporządził: Zatwierdzam:

Sieradz dnia 09.11.2011r.



Znak sprawy: Zarządzenie Dyrektora WORD Nr 18/2011 Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Dane dotyczące Wykonawcy  

Nazwa:…………………………………………………………………………

Siedziba:………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………

Strona internetowa: …………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………….

Numer faksu: ………………………………………………….

Numer REGON: ………………………………………………….

Numer NIP: ………………………………………………….

2. Dane dotyczące Zamawiającego  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu

Ul. 3-go Maja 7

98-200 Sieradz

NIP: 827-18-01-963

3. Zobowiązania Wykonawcy  

Nawiązując  do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę paliw samochodowych w

systemie sprzedaży bezgotówkowej dla WORD w Sieradzu i dwutygodniowego rozliczania

na podstawie  faktur  zbiorczych w ilości:  etylina  Pb 95 – 78.000 litrów, olej napędowy –

36.000  litrów  od  dnia  01.01.2012r.  do  31.12.2014r.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia

zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena dzienna paliw na dzień 16.11.2011r. wynosi:

Cena zł netto za 1 litr podatek VAT% Cena zł brutto za 1 litr

Etylina Pb-95 …………………. ……………….. ……………….…...…

Olej napędowy ON ……………………… ………………… ……………………….

Udzielamy upustu za 1 l zakupionego paliwa każdego asortymentu od ceny brutto i wynosi on

…… groszy na każdym asortymencie sprzedanego Zamawiającemu paliwa.

Odległość wyznaczonej stacji paliw od siedziby WORD wynosi  ……………..……. metrów

(z dokładnością do 100 m)



Dokładny adres wyznaczonej stacji paliw: ……………………………………………………..

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

Orientacyjna wartość zamówienia wynosi: 

Ilość sprzedaży w

litrach

Cena netto 1l po

upuście w zł

Cena brutto 1l po

upuście w zł

Wartość  oferty

netto w zł

Wartość  oferty

brutto w zł
Etylina  Pb-95-

78.000 l
Olej  napędowy

ON- 36.000 l

4. Oświadczam, że:  

Wykonamy zamówienie publiczne w terminie od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.

Termin  płatności  faktur:  14  dni  od  dnia  otrzymania  faktury  VAT  z  dowodem

potwierdzającym wydanie paliw do pojazdów Zamawiającego.

5. Osoba wykonująca zamówienie upoważniona do kontaktów z Zamawiającym  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….…..

tel. kontaktowy ……………………………...……… faks…………………….………………

zakres odpowiedzialności………………………………………………………………………

6. Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się  ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,  nie

wnosimy  żadnych  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  niezbędne  informacje  do  przygotowania

oferty,

- oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia,  tj. przez okres 30 dni od upływu terminu do składania

ofert,

- oświadczamy,  że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania

stawiane  Wykonawcy  oraz  umowa  zostały  przez  nas  zaakceptowane  bez  zastrzeżeń  i

zobowiązujemy  się  w przypadku  wyboru naszej  oferty do zawarcia  umowy w miejscu  i

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

-  zobowiązujemy  się  do  zapewnienia  ciągłości  dostaw paliwa  w okresie  obowiązywania

umowy,



- oświadczamy, że oferowane paliwo spełnia wymagania  jakościowe oraz, że stacja paliw i

system organizacyjny  zapewnia  wykonanie  zamówienia  w  sposób  zgodny z  warunkami

Zamawiającego.

7. Dokumenty  

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………...

8. Zastrzeżenie Wykonawcy  

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………

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

9. Inne informacje Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..
Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy



Znak sprawy: Zarządzenie Dyrektora WORD Nr 18/2011 Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………

Adres : …………………………………………………………………………………...……………

Nr tel. ………………………………………….. Nr fax ……………………………………………...

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Prawdziwość  powyższych  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem,  świadom

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk.

………...……………………………………………….

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załączniki:

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

2. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych



Znak sprawy: Zarządzenie Dyrektora WORD Nr 18/2011 Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE W TRYBIE art. 22 Ustawy

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………

Adres : …………………………………………...……………………………………………………

Nr tel. ………………………………………….. Nr fax ……………………………………………...

 Oświadczamy:

1) posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  w  zakresie  obrotu  paliwami

płynnymi;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Prawdziwość  powyższych  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem,  świadom

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk.

……………………………………………….
           Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załączniki potwierdzające spełnienie ww. warunków:

1. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru albo  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji

działalności gospodarczej. 

2. Polisa lub inny dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że wykonawca jest  ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi.



Znak sprawy: Zarządzenie Dyrektora WORD Nr 18/2011 Załącznik Nr 4

…………………………………..

(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że pozostaję związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

…………………………………………………..

           Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Znak sprawy: Zarządzenie Dyrektora WORD Nr 18/2011 Załącznik Nr 5

U M O W A 

zawarta w dniu .............................. w Sieradzu pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego  w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, reprezentowany przez:

Henryka Waludę - Dyrektora WORD -   zwanym dalej Zamawiającym, 

 NIP 827-18-01-963, REGON 730364990

  a 

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

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

zwanym dalej Dostawcą

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej  umowy jest  sukcesywna  dostawa paliw  samochodowych  w systemie

sprzedaży bezgotówkowej dla WORD w Sieradzu.

2. Strony  ustalają  następującą  szacunkową  ilość  paliwa,  jaka  będzie  zakupiona  w  okresie

obowiązywania niniejszej umowy:

- etylina Pb-95 - 78.000 litrów

- olej napędowy - 36.000 litrów

3. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 01.01.2012r. do dnia31.12.2014r.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu zamówienia.

W  przypadku  niewykorzystania  ilości  paliw  wskazanych  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu

Zamawiający  będzie  miał  prawo  do  rezygnacji  z  dalszych  dostaw,  bez  jakichkolwiek

konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Dostawcy.

§ 2

Dostawca zobowiązuje się do:

-  wydawania  paliwa  do  samochodów  Zamawiającego  wymienionych  w  wykazie  stanowiącym

załącznik do niniejszej umowy,

- wydania paragonu fiskalnego i pokwitowania ilości wydanego paliwa na karcie.



§ 3

Jakość przedmiotu umowy

1. Dostawca gwarantuje wysoką jakość produktów dostarczanych na podstawie niniejszej umowy,

zgodną z normami PN-EN 228 i PN-E 590.

2. W przypadku wątpliwości do jakości paliw,  Zamawiający ma prawo zlecić  wykonanie  badań

paliw  w  uprawnionym  laboratorium.  W  razie  stwierdzenia  niezgodności  z  obowiązującymi

normami, Dostawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu poniesionych kosztów badania

laboratoryjnego.

3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawcę o stwierdzeniu złej jakości paliw.

4. W przypadku  stwierdzenia  okoliczności  opisanych  w ust.  2  niniejszego  paragrafu  Dostawca

pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  usunięciem  ewentualnych  awarii  pojazdów  zasilanych

dostarczonymi paliwami.

5. W przypadku  3-krotnego  stwierdzenia  złej  jakości  paliw  w oparciu  o badania  laboratoryjne

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji umowy.

§ 4

Wynagrodzenie i rozliczenia za przedmiot umowy

1. Maksymalna wartość przedmiotu niniejszej umowy nie przekroczy kwoty:

kwota netto …………………………. zł

kwota podatku VAT …………………………. zł

kwota brutto …………………………. zł

2. Cena jaką  Zamawiający zapłaci  za każdą dostawę paliwa  wynikać  będzie  z  ilości  faktycznie

zatankowanego  paliwa  oraz ceny detalicznej  za 1 litr  paliwa  obowiązującej  na stacji  w dniu

tankowania pomniejszonej o stały zaoferowany upust. Dostawca zobowiązuje się do zachowania

stałego upustu od ceny 1 l paliwa  obowiązującej na danej stacji w dniu tankowania w całym

okresie obowiązywania umowy.

3. Rozliczenie za zakupione paliwa będzie dokonywane przez Strony co 2 tygodnie na podstawie

prawidłowo  wystawionych  faktur VAT. Termin płatności ustala  się  na  14 dni licząc  od dnia

otrzymania faktury na konto Dostawcy: …………………………………………………………...

4. Dniem uregulowania  płatności  jest  dzień,  w którym Zamawiający  polecił  swojemu  bankowi

przelać na konto Dostawcy kwotę (data przyjęcia do wykonania przez bank polecenia przelewu).

§ 5

Kary umowne

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:



a) za brak możliwości zatankowania paliwa na stacji Dostawcy – z wyjątkiem awarii systemu

obsługi stacji - w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 4

ust. 1 za każdy dzień.

b) za  odstąpienie  od  umowy  lub  jej  rozwiązanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn

leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 3% wartości brutto. 

2. Dostawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  należnego  mu  wynagrodzenia  za

wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

4. Płatność  lub  potrącenie  kar  umownych  z  tytułu  braku  możliwości  zatankowania  paliwa  nie

zwalnia Dostawcy z obowiązku dalszego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 6

1. Dostawca nie ma prawa przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na

osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Strony uzgadniają, że wierzytelności przysługujące Dostawcy z tytułu uiszczenia należności

przez  Zamawiającego  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nie  mogą  być  bez  zgody

Zamawiającego przelane na osoby trzecie w formie umowy przelewu wierzytelności, czy też

w jakiejkolwiek innej formie.

3. Brak  egzekwowania  przez  jedną  ze stron realizacji  obowiązków drugiej  strony w czasie

trwania umowy nie będzie interpretowane jako zgoda strony  na niewykonanie postanowień

umowy lub zmianę jej treści.

4. Wszelkie  oświadczenia  i  zawiadomienia  pomiędzy  stronami  dokonywane  będą  faksem i

dodatkowo potwierdzone listem poleconym,  z tym, że za termin przekazania oświadczenia

drugiej  stronie  przyjmować  się  będzie  upływ  12-tej  godziny  od zakończenia  godziny,  w

której  nadano  faks  i  fakt  nadania  będzie  udokumentowany  wydrukiem  z  urządzenia

faksowego nadawcy.

5. Strona  obowiązana  jest  niezwłocznie  zawiadomić  drugą  stronę  o zmianie  swych  danych

adresowych.  W przypadku braku takiego  zawiadomienia,  wszelkie  faksy i  listy  polecone

wysłane pod adresy ujawnione w umowie będą uważane za doręczone po upływie 48 godzin

od chwili ich nadania.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Umowa  niniejsza  może  być  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  z  zachowaniem



dwumiesięcznego  okresu  wypowiedzenia  oraz  w  każdym  czasie  w  drodze  porozumienia

stron.

2. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  trybie  natychmiastowym,  w  przypadku  nie

przestrzegania przez Dostawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy.

3. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2014r.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  dniu  zawarcia  umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach.  W takim wypadku Dostawca może żądać tylko wynagrodzenia należnego

mu z tytułu wykonania części wykonania części umowy.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo odstąpienia  od umowy w sytuacji  jeżeli  Dostawca nie

wywiązał  się  z  realizacji  dostaw  zgodnie  z  zawartą  umową  pomimo  wezwania

Zamawiającego zgłoszonego na piśmie.

6. Wszelkie zmiany do umowy (z uwzględnieniem zapisów art. 144 Ustawy Prawo zamówień

publicznych)  mogą  być  wprowadzone  do  umowy tylko  i  wyłącznie  w  formie  pisemnego

aneksu, pod rygorem nieważności.

7. Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą się starały rozstrzygać

w drodze porozumienia,  a w przypadku  braku porozumienia rozstrzygał je będzie właściwy

miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny.

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

stron.

Dostawca:            Zamawiający: 


