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ZAMAWIAJĄCY: 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

i Transportu Sanitarnego w Płocku 
09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5. 

 
 

 
 

KRS – 0000029842;  NIP  774-10-02-289;  REGON  - 610317845: 

tel. 024-26-78-400;  tel. / fax.  024-26-78-415 ; 

www.wspritsplock.pl , e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl 

Zamówienia Publiczne tel. 24/26-78-411 e-mail zamowienia@wspritsplock.pl. 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1435 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia 
Dostawa pn.: sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek, łodzi 

ratowniczej i pojazdów służbowych w roku 2018 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. 
Termin składania ofert 01-12-2017 r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert 01-12-2017 r. o godz. 10:30 

Klasyfikacja CPV 09100000-0 Paliwa 09134100-8 olej napędowy, 09132100-4 Benzyna bezołowiowa 

Części zamówienia 

Zamówienia podzielono na części: 
Część 1 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetek, łodzi ratowniczej i pojazdów służbowych przez 

Oddział w Płocku, 

Część 2 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetki w Podstacji Wyszogród, 
Część 3 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetki w Podstacji Gąbin, 
Część 4 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetek w Oddziale Gostynin, 
Część 5 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetek w Oddziale Sierpc, 

Tryb postępowania przetarg nieograniczony 

Wartość zamówienia Poniżej 209.000 euro (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). 

Publikacja Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 618843-N-2017 z dnia 20-11-2017 r.  

Podstawa 

art. 10 ust. 1, zgodnie z art. 39-46 ustawy P.z.p. o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami – tekst 
jednolity). 

Numer postępowania TZPiZI.3813/08/D/17. 

Kontakt Zamówienia publiczne 
Edward Jabłoński tel/fax 24/2678411 

W zakresie przedmiotu zamówienia 
Marzena Martynowska z Oddziału w Płocku, 
Elzbieta Ciesielska z Oddziału w Gostyninie 

Ewa Zarębaka z Oddziału w Sierpcu 

Zawartość SIWZ 

Dział -  I:  Instrukcja dla Wykonawców 

Dział - II: Opis przedmiotu zamówienia 

Dział - III: Projekt umowy 

Ilość stron  od nr 1 do nr 43 

Data opracowania SIWZ 20-11-2017 r. Aktualizacja/ 
Modyfikacja 

 

ZATWIERDZIŁ: 
Płock, dnia 20-11-2017 r.          
                                                                                                                                          DYREKTOR  
                                                                                                                                  SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 
                                                                                                                                         Lucyna Kęsicka 

                                                                                                       ___________________________ 
Dyrektor lub pracownik,  

któremu kierownik, powierzył pisemnie wykonanie 

zastrzeżonych dla siebie czynności. 
 
 

http://www.wspritsplock.pl/
mailto:sekretariat@wspritsplock.pl
mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
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Spis treści: 

Dział I.  Instrukcja dla Wykonawców zawiera: 

Rozdział I: Nazwa (firma)oraz adres Zamawiającego 

Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia 

Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia 

Rozdział IV: Termin wykonania zamówienia 

Rozdział V: Warunki przystąpienia do postępowania.   

Rozdział VI: Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24. ust. 5 

Rozdział VII: 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Rozdział VIII: 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e, 
przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a 
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; 

Rozdział IX: Wymagania dotyczące wadium 

Rozdział X: Informacja dotycząca zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

Rozdział XI: Termin związania ofertą 

Rozdział XII: Opis sposobu przygotowania oferty 

Rozdział XIII: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Rozdział XIV: Opis sposobu obliczania ceny 

Rozdział XV: 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych 
przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej 
ważnego; 

Rozdział XVI: Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zmówienia publicznego 

Rozdział XVII: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Rozdział XVIII: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 
wymaga od wykonawców, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach 

Rozdział XIX: 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia 

Rozdział XX: Informacja o podziale zamówienia na części oraz określenie zakresu i przedmiotu tych części. 

Rozdział XXI: Umowa ramowa. 

Rozdział XXII: 
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 
ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 

Rozdział XXIII: 
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza 
ich składanie; 

Rozdział XXIV: 
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się droga elektroniczną. 

Rozdział XXV: Informacje dotyczące walut obcych, w jakich  mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych 

Rozdział XXVI: Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 

Rozdział XXVII: 
Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 
zwrot. 

Rozdział XXVIII: Informacja dotycząca wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 
4 ustawy Pzp. 
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Rozdział XXIX: Żądanie wskazaniu przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

Rozdział XXX: Postanowienia końcowe 

Rozdział XXXI: Wykaz załączników: 

Załącznik 1. Formularz ofertowy dla części 1 zamówienia 

Załącznik 2. Formularz ofertowy dla części 2; 3; 4 i 5 zamówienia 

Załącznik 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia 

Załącznik 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia 

Dział II Opis przedmiotu zamówienia 

   

Dział III Wzór Umowy 

 Załącznik 5 Wzór umowy dla wszystkich części 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
DZIAŁ  I SIWZ 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW: 
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1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ lub specyfikacją. 

Niniejsza specyfikacja składa się z następujących działów:  
      Oznaczenie części SIWZ  Nazwa działu    

Dział nr I Instrukcja dla Wykonawców 
  

Dział nr II Opis przedmiotu zamówienia 
  

Dział nr III                                               Projekt umowy 

2. Definicje  
 IDW - Instrukcja dla Wykonawców, zapisana w rozdziałach I – XXX niniejszej SIWZ. 

 Postępowanie - Postępowanie o udzielenie zamówienia Publicznego. 

 Ustawa - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1579 ze zm. (dalej jako: ustawa Pzp.). 

 Rozporządzenie M.R. z dnia 26 lipca 2016 r. – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - a zawarte w niej pojęcia i określenia należy 
interpretować zgodnie z art. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Informacje uzupełniające: 
 Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania 

oferty. 
 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. W przypadku 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot 
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach 
określonych w art. 93 ust. 1 albo ust. 2 ustawy Pzp. o fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego. 
4. Ponadto: 

 Postępowanie jest oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/08/D/17 Wykonawcy zobowiązani są do 

powoływania się na podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 
 Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z póź. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 
 

Rozdział I 
Nazwa (firma)oraz adres Zamawiającego 

 

1.1 Nazwa (firma): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. 

Siedziba: ulica Narodowych Sił Zbrojnych 5, poczta 09-400 Płock. 
Telefon: (+48) 24/ 26 78 400; Faks: (+48) 24/ 26 78 415 

Strona Internetowa: www.wspritsplock.pl , strona BIP- bip.wspritsplock.pl   

email: sekretariat@wspritsplock.pl  
Zamówienia publiczne email: zamowienia@wspritsplock.pl 

Konto Bankowe: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Płocku 48 1240 3174 1111 0010 3536 6381 
Nr KRS:0000029842;  REGON  - 610317845;  NIP  774-10-02-289; 

          Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1435   
   

Rozdział II 
Tryb udzielenia zamówienia 

http://www.wspritsplock.pl/
http://bip.wspritsplock.pl/
mailto:sekretariat@wspritsplock.pl
mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
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2.1  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2.2  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
2.2.1  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz. 

1579 ze zmianami. 
2.2.2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1126) w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.2.3  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2254). 
2.2.4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 

konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1880 ze zm.). 
 

Rozdział III 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w 

stacjach paliw do karetek, łodzi ratowniczej i pojazdów służbowych w roku 2018 dla SP ZOZ 
WSPRiTS w Płocku. 

3.2 Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający podzielił zamowienie na 5 części i dopuszcza składanie ofert częściowych poniżej skrócony opis: 

           Część 1 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetek, łodzi ratowniczej i pojazdów służbowych przez Oddział w Płocku, 

                       Olej napedowy w ilości 75.000 litrów, 
                         Benzyna bezołowiowa    2.500 litrów w tym 2.000 litrów do samochodu służbowego i 500 litrów do łodzi ratowniczej; 

Część 2 - zakup paliwa płynnego do karetki w Podstacji Wyszogród, Olej napedowy w ilości 10.000 litrów, 
Część 3 - zakup paliwa płynnego do karetki w Podstacji Gąbin,         Olej napedowy w ilości 11.500 litrów, 
Część 4 - zakup paliwa płynnego do karetek w Oddziale Gostynin,     Olej napedowy w ilości 17.000 litrów, 
Część 5 - zakup paliwa płynnego do karetek w Oddziale Sierpc,         Olej napedowy w ilości 23.000 litrów. 

Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 

3.3 Podane ilości paliw są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiajacego, a ich zakup będzie 

realizowany wg. bieżących potrzeb – maksymalnie do wysokości srodków finansowych przeznaczonych na 
ten cel. 

3.4 Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz 
standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 

Opis  przedmiotu zamówienia określone zostały w Dziale II niniejszej SIWZ. 

3.5 Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy Dział III niniejszej SIWZ. 
3.6 W sytuacji, jeśli zamawiający wskazuje w Instrukcji dla Wykonawców – opisie przedmiotu zamówienia znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, to Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu 

przedmiotu zamówienia.  
3.7 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez zamawiającego 

przedmiocie zamowienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

3.8 Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 213/2008 z 27 listopada 2007 r. 

dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): 

 Kod  Opis  

Główny przedmiot 09.10.00.00-0 Paliwa 

Dodatkowe 
przedmioty 

09.13.41.00-8 Olej napedowy 

09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa 
  
 

Rozdział IV 
Termin wykonania zamówienia 
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4.1 Termin wykonania zamówienia dla wszystkich pięciu części zamówienia – musi zostać zrealizowany od dnia 

13 stycznia 2018 r. (w okresie 12 miesięcy) do dnia 12 stycznia 2019 r. 

4.2 Przez termin wykonania przedmiotu umowy, uważa się dzień pisemnego potwierdzenia przez 
Zamawiającego - upoważnionego pracownika Zamawijacego do cząstkowego odbioru przedmiotu umowy.  

 
Rozdział V 

Warunki przystąpienia do postępowania. 
 

5.1    O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

5.1.1  nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp; 
5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu  

i niniejszej SIWZ. 
5.2    O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

5.2.1  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  

        to z odrębnych przepisów; 
5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

5.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 
        - określone przez Zamawijacwgo w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, których mowa w pkt. 5.2 
5.3.1 W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

 określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt. 5.2.1, wykonawca winien wykazać się 

posiadaniem – aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi 
zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalnosci gospodarczej (t.j Dz. 
U z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 20.04.1997 r Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 220 ze zm.). 

5.3.2 W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej o którym mowa w pkt. 5.2.2 SIWZ           
        zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem: 
         Zamawijacy nie określa warunku udziału w niniejszym zakresie. 

5.3.3 W celu wykazania spełnienia warunku posiadania dotyczacego zdolności technicznej lub zawodowej o       
        którym, mowa w pkt. 5.2.3 SIWZ zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się  

posiadaniem:  
          Zamawijacy nie określa warunku udziału w niniejszym zakresie. 

5.4   Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego 

go z nim stosunków prawnych.  
5.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

5.4.2 Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 5.4.1, musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez 
podmiot trzeci. 

5.5    Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 p.z.p. 

5.6   Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 
powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 5.7  Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w pkt. 5.4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
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5.8  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5.  

5.9 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia. 
5.10   Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i 3 ustawy Pzp., Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny 
potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną sytuację 

ekonomiczną i finansową. 
5.11  Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie 

żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

podmiotów. 
5.12 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5.1 niniejszego rozdziału 

powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII 
pkt. 7.4. 

5.13  Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a także czy 

wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. 
Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z 
formułą: spełnia / nie spełnia. 

5.14 W rozdziale VII IDW dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, 
Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy. 

 
Rozdział VI 

Podstawy Wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. 
 

6.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy 

      Pzp.  
6.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

6.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.   
6.4. Zamawiający zawsze wykluczy Wykonawcę, jeśli zajdzie, któraś z przesłanek opisana w art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tj.: 

w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.);  
6.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy 

Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 
nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

 

Rozdział VII 
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Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

7.1     Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do IDW dla części 1 zamówienia; 
         załącznik nr 2 do IDW dla części 2, 3, 4 i 5 zamówienia. 
7.2     Dowód Wniesienia wadium. 
7.3     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, 

Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

7.4     W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według 

załącznika 3 do SIWZ. 
7.5     Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia je składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 7.3 
niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  

o którym mowa w rozdz. VII ust. 7.3 niniejszej SIWZ. 

7.6    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenie,  

o którym mowa w rozdz. VII ust. 7.4 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o 
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII ust. 7.4 niniejszej siwz. 

7.7    Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 PZP (tj. o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmach oraz adresach 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

        Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej zgodnie ze wzorem załaczonym do Informacji z otwarcia ofert. W przypadku składania oferty 
wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez 
mocodawcę pełnomocnik. 

7.8     Zgodnie z art. 26 ust. 2 P.z.p. przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 P.z.p.: 
 1. Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 
4. Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 

46 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalnosci gospodarczej (t.j Dz. U z 2016 r. 
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poz. 1829 ze zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 20.04.1997 r Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
220 ze zm.). 

7.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 7.8 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
7.10 Jeżeli w miejscu zamieszkania 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, organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  
7.11 Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy 

Pzp), w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców, o zakresie,  

co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego.  
7.12 Wykonawca może dołączyć do oferty umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie 

(minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XII pkt 12.11 lit. c niniejszej SIWZ) lub przed 
zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 

7.13 Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub 

oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych 
dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być 

ono potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 
7.14 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, o których 

mowa w rozdziale V ust. 5.4 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 
7.15 Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w siwz, Wykonawcy mogą 

składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez 
osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

7.16 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się 

także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
itp. 

7.18 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 
do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.    

7.19 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w rozdziale VII ust. 7.8 siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2016 r. poz. 352).  
7.20 W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych 

danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli 

Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest 
dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 

7.21 W przypadku, o którym mowa w ust. 7.20, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 
na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

7.22 Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na 
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każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a 

jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie 

są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
7.23 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych 

oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie, zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności do lat 3 (art. 233 § 1 k.k.) i zgodnie z przepisami art. 24 ust 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 
 

Rozdział VIII 
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny 
sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; 

  

8.1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. 
8.2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej. 

8.3.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca) lub środkami komunikacji 

elektronicznej: za pomocą faksu 24/26-78-415 lub e-mailem: – zamowienia@wspritsplock.pl.  
        Forma przekazania dokumentów za pośrednictwem komunikacji elektronicznej – faksu/emaila nie dotyczy 

oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, co do których ustawa Pzp. wymaga złożenia w 
oryginale. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszystkich zawiadomień, wezwań i informacji 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

8.4   Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.5    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środkami komunikacji elektronicznej 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer zamawiającego, przed 

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.  

8.6  We wszystkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazać znak sprawy 
postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego. 

Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, zostanie potraktowana 
tak, jakby przyszła w dniu następnym. 

8.7  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 

niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednaj nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa  połowa wyznaczonego terminu składania ofert to jest do dnia -27-11-2017 r. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie  do Zamawiającego po upływie  tego terminu lub dotyczy 

udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.  

8.8 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez  
ujawniania źródła zapytania. 

8.9 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8.10 Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania 
wniosków i zapytań do SIWZ. 

8.11 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może 
zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każdą 
zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.  

8.12 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zamiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert zgodnie z art. 12a. ust. 2 Pzp. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania (wykonawcy i 
zamawiającego) będą podlegały nowym terminom.  

8.13 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert. Informację zamieszcza informację na stronie internetowej.  

mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
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8.14 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

8.15 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający 

wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.16 Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: 
1. W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

P. Edward Jabłoński  tel./faks 24/26-78-411, e mail. zamowienia@wspritsplock.pl   

2. W zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia osobami upoważnionymi do kontaktu  
z Wykonawcami są:  
1) P. Marzena Martynowska Kierownik Oddziału w Plocku tel.  24/268-22-37 dla częśći 1;2 i 3 zamówienia;    
2) P. Elżbieta Ciesielska Kierownik Oddziału w Gostyninie Tel. 24 235-22-45 dla części 4 zamówienia; 
3) P. Ewa Zarębska Kierownik Oddziau w Sierpcu te. 24 275-30-52 dla części 5 zamówienia. 

8.17  Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  
w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5,  09-400 Płock    

 

Rozdział IX 
Wymagania dotyczące wadium 

 
9.1 Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla części, na którą składa ofertę: 

      - część 1 w wysokości:  5.790,00 PLN (słownie: pięc tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100); 
      - część 2 w wysokości:     740,00 PLN (słownie:  siedemset czterdzieści złotych 00/100). 

- część 3 w wysokości:     850,00 PLN (słownie:  osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100); 
- część 4 w wysokości:  1.270,00 PLN (słownie: tysiac dwieście siedemdziesiat złotych 00/100); 
- część 5 w wysokości:  1.690,00 PLN (słownie: tysiac sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100); 

9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 
następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 9.4, przed 

upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. 
Wykonawca, który nie wniósł wadium w dopuszczalnej formie podlega wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu. 

9.3  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,  
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U.  
z 2016 r., poz. 359 z poźn. zm.). 

     Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 

9.4  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Płocku 
nr 48 1240 3174 1111 0010 3536 6381 

         SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09–400 Płock 

         Podając na poleceniu przelewu informację: „ WADIUM na wykonanie dostawy pn.: sukcesywny 
bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek, łodzi ratowniczej i pojazdów służbowych w 

roku 2018 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, na część …… zamówienia (zaznaczyć, na którą część zamówienia wadium).  

Oznaczone znakiem - TZPiZI-3813/08/D/17” 
9.5     Wadium wnoszone w formach określonych w pkt. 9.3 pkt 2-5 należy wystawić na: 

           SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 

mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
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ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09–400 Płock NIP 774-10-02-289  REGON 610317845 
9.6 Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 9.3 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub 

poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego 
bezwarunkowo i na pierwsze żądanie. Dokumenty w oryginale  należy zdeponować w KASIE pokój nr 14, 

SP ZOZ WSPRITS w Płocku  ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 do dnia  otwarcia ofert najpóźniej do godz. 
09:50  natomiast kserokopię dołączyć do oferty. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 

9.7 Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia 
następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 

9.8 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
9.8  Zamawiający dokonuje zwrotu wadium niezwłocznie, gdy zaistnieje jedna z następujących okoliczności  

(art. 46 Pzp.): 

        1) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem  
              wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 9.11, (art. 46 
             ust. 4a Pzp.). 
          2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej 
              umowy; 

          3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
9.9  Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie ust. 9.8 ( art. 46 ust 1 p.z.p.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego.  
9.10  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

9.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
9.12  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

 
Rozdział X 

Informacje dotyczące zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
 
10.1    Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

 
Rozdział XI 

Termin związania ofertą 
 

11.1    Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert. 
11.2    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.3  W uzasadnionych przypadkach 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 tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 
11.4   Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
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dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

11.5    W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą    

        ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
 

Rozdział XII 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 

12.1  Ofertę sporządza się w języku polskim z zastrzeżeniem rozdziału VII ust. 7.21 SIWZ przy użyciu formularza 

stanowiącego załącznik nr 1 dla części 1 zamowienia i załącznika nr 2 dla części 2, 3, 4 i 5 do niniejszej 

SIWZ w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  
12.2 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki 

wymagane zapisami niniejszej siwz.  
12.3  Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

12.3 W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym 
(na kserokopii składa się własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli 

do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

12.4 Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 
12.5 Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem 

odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  
12.6 Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia 

wymienione w rozdziale VII niniejszej siwz.  
12.7 Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

12.8   Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami siwz. 

12.9  Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane (z numeracją stron 
rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty) i parafowane w prawym 

górnym rogu.  
12.10 Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, winny być parafowane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  

12.11 Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą 
wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania: 

a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika 
- do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa; 

b) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano  

w rozdziale VII siwz; 
c) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać dołączenia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej: 
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 

przedmiot zamówienia, 
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji; 

d) warunki określone przez Zamawiającego w siwz winny być spełnione przez Wykonawców wspólnych 

łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za spełnienie jakich 
warunków siwz; 

e) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez 
pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika; 

f)   Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania. 
12.12 Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2016 r. nr 153, poz. 1503), a Wykonawca składając ofertę, 

zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.  
12.13  Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 
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12.14 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12.15 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe 

otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. 

12.16 Oferty składane za pomocą operatora pocztowego powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, 
aby jej rozpakowanie w sekretariacie SP ZOZ WSPRiTS w Płocku nie spowodowało naruszenia oferty 

właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed 
terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

12.17  Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może 

być pieczęć) i zaadresowane jak poniżej:  
 

 
 

 

 
 

 
 

12.18 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
12.19 Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla 

złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty 

powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio „ZMIANA OFERTY: albo „WYCOFANIE 
OFERTY”. 

 
Rozdział XIII 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

13.1  Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i 

oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w siedzibie Zamawiającego ul. Narodowych 
Sił Zbrojnych 5, w SEKRETARIACIE w terminie do 01.12. 2017 r. do godziny 10:00. 

13.2 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego (pokój Nr 15 Zamówienia Publiczne i Zadania Inwestycyjne) w dniu 01-12-2017 r.  

o godz. 10:30. 

13.3 Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od 
Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału. 

13.4   Ofertę złożoną po terminie - zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 
oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

13.5    Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia. 
13.6  Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami. Bezpośrednio 

przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
13.7   Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Informację z otwarcia 

ofert, która zawiera informacje dotyczące: 
          1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

          2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
          3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

13.8  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, wezwań do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawiać oczywiste pomyłki 
pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ. 

13.9  Wyniki przetargu obowiązują po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku lub 
Przedstawiciela Zamawiającego któremu Dyrektor powierzył, zastrzeżone dla siebie, czynności  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
          

Rozdział XIV 
Opis sposobu obliczania ceny 

 

14.1  Łączna cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), na 
formularzu (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 1 na część 1 do siwz, lub załącznik nr 2 na część 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  

w Płocku, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock 
SEKRETARIAT 

OFERTA na dostawę pn: sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek, łodzi 
ratowniczej i pojazdów służbowych w roku 2018 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku  

Dotyczy części ……………. zamówienia. 
      Oznaczone znakiem: TZPiZI.3813/08/D/17.   Nie otwierać przed dniem 01-12-2017  r. godz. 10:30 
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2; 3; 4 i 5 zamówienia do SIWZ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość 
ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia z zastrzeżeniem ust. 14.4 i 14.5. 

14.2 Na potrzeby niniejszego postępowania, dla sporządzenia oferty należy wskazać średnią cenę netto oleju 

napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb95 z pięciu dni poprzedzających dzień złożenia oferty według 
cen obowiązujących w stacji paliw Wykonawcy. 

14.3 Wykonawca w razie wątpliwości Zamawiającego będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu 
sposobu wyliczenia średniej ceny oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb wyliczonej z cen 

obowiązujących na stacjach paliw Wykonawcy. 

14.4 Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku z realizacją 
zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 

2 ustawy Pzp. 
14.5 W tabelce formularza ofertowego kolumna 5 Wykonawca wpisze łączną wartość netto za zakupione paliwo 

wyliczoną po przemnożeniu uśrednionej wartości 1 litra paliwa i szacunkowej ilości zakupionego paliwa  

z kolumny 3. 
14.6 W tabelce formularza ofertowego kolumna 7 Wykonawca wpisze wartość brutto zakupionego paliwa. 

14.7 W tabelce formularza ofertowego suma wartości brutto paliwa z kol. 7 stanowić będzie łączną wartość 
brutto oferty dla odpowiedniej części zamówienia. W tabeli kolumna 8 Wykonawca poda wysokość opust 

w %, a następnie poda w tabeli kolumna 9 wartość brutto po udzielonym opuście, która będzie stanowić 
łączną cenę brutto z uwzględnieniem opustu i posłuży do porównania ofert. W przypadku nie zaoferowania 

opustu łączną cenę brutto służącą porównaniu będzie stanowiła wartość podana w kol. 7 

14.8 Wartość opustu będzie taka sama zarówno dla oleju napędowego jak i benzyny bezołowiowej Pb95 i będzie 
obowiązywała w trakcie realizacji umowy. 

14.9 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

14.10 W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publicznoprawne z tytułu 

obrotu przedmiotem zamówienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne ubezpieczenie w czasie 
dostaw i instalacji oraz koszty uruchomienia, ewentualnych innych, nieprzewidzianych prac, 

nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, a także gwarancja i serwis gwarancyjny. 

14.11 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. Powyższe dotyczy również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług. 

14.12 Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu dokonania 
oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek ponieść 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Rozdział XV 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, 
zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego; 

 

15.1  Wybór oferty. 
15.1.1 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udziela zamówienia lub nie 
zaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 
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której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.; 
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 p.z.p., na przedłożenie terminu związania 

z ofertą; 

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał 
wniesienia wadium; 

10) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
15.2 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

Dla części 1 zamówienia: 
L.p. Kryterium: Waga (%) W 

1. Cena brutto 1 litra oleju napedowego (Xc1)  50 - W1 

2. Cena brutto 1 litra benzyny bezołowiowej 95 oktanowej (Xc2)                   10 - W2 

3. Wysokość udzielonego opustu (Xwu1) 40 - W3 

 

Dla części 2; 3; 4 i 5 zamówienia: 
L.p. Kryterium: Waga (%) W 

1. Cena brutto 1 litra oleju napedowego (Xc) 60% W1 

2. Wysokość udzielonego opustu (Xwu)                  40% W2  

 

15.3 Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad. 
 

Dla części 1: 

 
1. Kryterium W-1:  cena przedmiotu zamówienia 1 litra olej napędowy (ON) 

 
                      Najniższa cena za 1 litr  ON  spośród nie odrzuconych ofert 
            Xc1  =  --------------------------------------------------------------------------    x  100 x 50% 
                     Cena za 1 litr ON oferty badanej 

 
2. Kryterium W- 2: cena przedmiotu zamówienia benzyny Bezołowiowej 95 oktanowej (B) 

 
                     Najniższa cena za 1 litr  benzyny  spośród nie odrzuconych ofert 
            Xc2  =  --------------------------------------------------------------------------------    x  100 x 10% 
                     Cena za 1 litr benzyny oferty badanej 

 

            3. Kryterium W-3 „wysokość udzielonego opustu“ 
                                                  
 
                            Wysokość udzielonego upustu badanej oferty 
              Xwu1  =     ----------------------------------------------------------------------------------  x  100  x  40% 
                            Wysokość najwyższego udzielonego upstu spośród złożonych ofert 
 

Dla części 2; 3; 4 i 5: 
1. Kryterium W-1:  cena przedmiotu zamówienia 1 litra olej napędowy (ON) 

                                 
                      Najniższa cena za 1 litr  ON  spośród nie odrzuconych ofert 
            Xc  =  --------------------------------------------------------------------------    x  100 x 60% 
                     Cena za 1 litr ON oferty badanej 

2. Kryterium W-2 „wysokość udzielonego opustu“ 

 
                            Wysokość udzielonego upustu badanej oferty 
            Xwu  =     ----------------------------------------------------------------------------------  x  100  x  40% 
                            Wysokość najwyższego udzielonego upstu spośród złożonych ofert 

 

15.4 Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w pkt 15.2     
odpowiednio dla każdej części zamówienia 

15.5 Oferta która uzyska największa liczbę punktów wg powyższych kryteriów zostanie uznana za 
     najkorzystniejszą dla danej części zamówienia. 

15.6 Zamawiający przy wyliczeniu punktów za poszczególne kryterium ograniczy się do dwóch miejsc po 

     przecinku. 
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15.7 Zasady wyboru oferty i udzielenie zamówienia: 
15.7.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. prawo 

zamówień publicznych; 
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ; 

3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 
15. 8   W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na 

wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z 

postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z 
przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów. 
 

Rozdział XVI 
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zmówienia publicznego 
 

16.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp. w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
16.2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa 

w pkt. 16.1, jeżeli w prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ważną nie podlegającą odrzuceniu 

ofertę odpowiednio na dana część zamówienia.  
16.3 Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  

w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem 
kryteriów oceny ofert. 

16.4  Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i 

podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w 
możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 

16.5 Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy P.z.p. 
16.6 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty  

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  
z dokumentów załączonych do oferty. 

16.7 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest: 
16.7.1 Złożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 

której Wykonawcy wskażą Pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania 

dokumentów związanych z płatnościami – w przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana 
oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

16.7.2 Przedstawić nazwy (firmy) podwykonawców, adresy oraz dokumenty potwierdzające, że występują oni w 
obrocie prawnym, a także wskazać sposób reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, 

który podwykonawca będzie realizował – jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana wskazał w 

ofercie, że część zamówienia powierzy podwykonawcom. 
 

Rozdział XVII 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
17. 1 Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Rozdział XVIII 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 
wykonawców, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

 
18.1 Umowy, które będą podpisane w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 
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będą zawierała zapisy podane we Wzorach Umów stanowiącym Dział III niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem 
treści Oferty. 

18.2  Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 

wyboru wykonawcy określa wzór umowy okreslony w dziale III ust. 3 IDW. 
18.3  Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 pkt 1) pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia 

zmian do umowy, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 
18.3.1 Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji, gdy ulegną 

zmianie przepisy prawne mające wpływ na sposób rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą. 

18.4  Stosownie do postanowień art. 142 ust. 5 pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 3 Umowy także w następujących przypadkach: 

18.4.1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
18.4.2 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

18.4. 3 w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany określone w 

ust. 184.1 do 18.4.3  będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
18.5 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 18.4.1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany 

stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
po zmianie Umowy. 

18.6 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 18.4.2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a 
wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 
wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

18.7 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 18.4.3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w ust. 18.4.3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 
których mowa w ust. 18.4.3 niniejszego paragrafu. 

18.8 Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 18.4.1 do 18.4.3 
obejmować, będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze 
nie wykonano. 

18.9 Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 18.4 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

18.10 Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
18.11 W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie 

nieistotnych zmian umowy. 
18.12 Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem 
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zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 
   

Rozdział XIX 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 
 

19.1 Środki ochrony prawnej przysługują 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 Pzp.. 

19.2 Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.. 

19.3 W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

19.4 Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy PZP.  
19.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

19.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

19.8 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin 

składania wniosków. 
19.9 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

19.10 Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań określa dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp. zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
 

Rozdział XX 
Informacja o podziale zamówienia na części oraz określenie zakresu i przedmiotu tych części. 

 

20.1    Zamawiający podzielił przedmiotu zamówienia na części i dopuszcza składanie ofert częściowych. 
20.1.1  Część 1 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetek, łodzi ratowniczej i pojazdów służbowych w roku 2018 przez 

Oddział  w Płocku; 
                       Olej napedowy w ilości 75.000 litrów 
                       Benzyna bezołowiowa    2.500 litrów w tym samochod służbowy 2.000 litrów oraz łódż ratownica 500 litrów; 
20.1.2  Część 2 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetki w Podstacji Wyszogród, Olej napedowy w ilości 10.000 litrów 
20.1.3  Część 3 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetki w Podstacji Gąbin,         Olej napedowy w ilości 11.500 litrów 
20.1.4  Część 4 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetk w Oddziale Gostynin,      Olej napedowy w ilości 17.000 litrów 
20.1.5  Część 5 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetek w Oddziale Sierpc,        Olej napedowy w ilości 23.000 litrów 

20.2   Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 

 

 
 

Rozdział XXI 
Zawarcie umowy ramowej 
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21.1.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

Rozdział XXII 
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 

134. ust. 6 pkt.  3 i 4  P.z.p. jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

 
22.1   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
Rozdział XXIII 

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 
wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie  

 

23.1   Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.  
 

Rozdział XXIV 
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza 

porozumiewanie się drogą elektroniczną 

 
24.1  Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wspritsplock.pl. 

24.2 Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną w zakresie: 
24.2.1 przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej na 

sfinansowanie zamówienia; 
24.2.2 przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te pytania przez 

Zamawiającego; 

24.2.3 przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach 
postępowania w sytuacji braku dostępności drogi faksowej, z zastrzeżeniem, że e-mail potwierdzony 

zostanie niezwłocznie w formie pisemnej;  
24.2.4 przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień w sytuacji braku dostępności drogi 

faksowej; – adres e-mail: zamowienia@wspritsplock.pl. 

24.3    Strona internetowa Zamawiającego www.wspritsplock.pl; 
24.4   Publikacja zamówienia na stronie www.bip.wspritsplock.pl. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy wszelkie ewentualne wyjaśnienia treści SIWZ, jej zmiany, przesunięcia terminów składania  
i otwarcia ofert, zawiadomienie o wyniku postępowania będą publikowane na w/w stronie internetowej i 

będą wiążące dla Wykonawców. Data publikacji powyższych informacji pod podanym adresem jest datą 
rozpoczynającą bieg terminów na składanie odwołań. 

 

Rozdział XXV 
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich  mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym  

a Wykonawcą jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych 
 

25.1   Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienia publiczne w walutach obcych.  
25.2   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

 

Rozdział XXVI 
Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 

 
26.1  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w prowadzonym postępowaniu  

 o zamówienia publiczne. 
 

Rozdział XXVII 
Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot 

 

27.1 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem  
i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

27.2 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 
Rozdział XXVIII 

Informacja dotycząca wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy 

mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
http://www.wspritsplock.pl/
http://www.bip.wspritsplock.pl/
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Pzp. 
28.1  Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji zamówienia publicznego 

uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp., tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w 

tym zakresie. 
 

Rozdział XXIX 
Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, o których mowa w art. 36b ustawy Pzp. 
 

29.1  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, w ofercie zgodnie z załącznikiem  
Nr 1 do IDW dla części 1 zamówienia, Nr 2 do IDW dla części 2; 3; 4 i 5 zamówienia, którą Wykonawca 
powierzy podwykonawcom, przy czym Wykonawca będzie, odpowiadał za działania podwykonawcy jak za 

własne; brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć 
żadnej części zamówienia podwykonawcy. 

29.2 Informacje o podwykonawcach  

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy wynikające z zakresu objętego przedmiotem 
niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia podpisania ww. umowy przez strony,  

2. Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej:  

a) zakres dostaw powierzonych podwykonawcy, przy czym zakres prac nie może obejmować prac 
nieobjętych umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,  

b) kwotę wynagrodzenia za wykonywane dostawy,  

c) termin wykonania zakresu dostaw powierzonych podwykonawcy, przy czym termin ten nie może być 

dłuższy niż termin wynikający z zapisów SIWZ i umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,  

d) zasady odbioru dostaw i warunki płatności, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy.  

e) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w 

umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,  

f) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę 
dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji w zakresie przedmiotu realizowanego przez podwykonawcę.  

g) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę z odpowiedzialności 
względem Zamawiającego za zakres dostaw wykonanych przez podwykonawcę.  

3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.  

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający wstrzyma odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości równej 

sumie kwot wynikających z wynagrodzenia wymagalnego i należnego podwykonawcom.  

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Wynagrodzenie dotyczy 
wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.  

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.  

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

9. W przypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
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Rozdział XXX 
Postanowienia końcowe  

 

30.1 Zamawiający udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek, zgodnie z rozporządzeniem  
Ministra w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1128. 

30.2 Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin urzędowania. 
1) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 

2) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. 
 

 
Rozdział XXXI 

Załączniki do Instrukcji Dla Wykonawców 
 

31.1  Wykaz załączników do IDW: 

 
Załącznik 1. Formularz ofertowy - OFERTA dla części 1 

Załącznik 2. Formularz ofertowy - OFERTA dla części 2; 3; 4; i 5  

Załącznik 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Załącznik 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

  

                                                                                                                         
 
 
                                                                                       
                                                                                                                            
                                                                                                                          
                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                    
 
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Załącznik Nr 1 do SIWZ 
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                                             FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
                                                  (oświadczenie wypełnia w całości i podpisuje wykonawca) 

 
 
 
 
………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

 
w trybie przetargu nieograniczonego 

na część 1 zamówienia 

 

Zamawiający: 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO w 
Płocku, 09-400 PŁOCK, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5. 

 
Przedmiot Zamówienia:  
Dostawa pn.: sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek, łodzi ratowniczej i pojazdów 

służbowych w roku 2018 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. 

Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/08/D/17 

          Dane WYKONAWCY/CÓW składającego/ych ofertę: 

Wykonawca 1  

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy  

Zarejestrowany adres siedziby Wykonawcy  

Adres do korespondencji  

REGON  
NIP  
Nr telefonu/Nr faksu  
Adres strona internetowej  

Wykonawca 2 
wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę , 
niepotrzebne skreślić) 

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy 
 

Zarejestrowany adres siedziby Wykonawcy 
 

Adres do korespondencji  

REGON  
NIP  
Nr telefonu/Nr faksu  
Adres strona internetowej  

Należy wskazać Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
Zamówienia (np. lider Konsorcjum) 
Informujemy, że zgodnie z poniższą definicją spełniamy przesłanki kwalifikujące reprezentowany podmiot, jako: 
mikroprzedsiębiorstwo*, 
małe przedsiębiorstwo*,  
średnie przedsiębiorstwo*.  
 
* skreślić określenie, które nie dotyczy Wykonawcy składającego ofertę  
Zgodnie z definicją MŚP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:  
1) Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  

2) Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  

3) Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  
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Rodzaj uczestnictwa - sposób reprezentacji: 
Czy Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego wspólnie z innymi Wykonawcami? 
 
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę , 
niepotrzebne skreślić) 

TAK NIE 
1) należy wskazać rolę Wykonawcy w grupie  

( lider odpowiedzialny za określone zadania 
i.t.p.): 

2) należy wskazać pozostałych Wykonawców 

biorących wspólnie udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia 

 

Osoba/y upoważnione do reprezentowania, 
Wykonawcy/ów i podpisujące ofertę: 

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

Imię i nazwisko, podstawa umocowania. 
(pełnomocnictw, KRS, inna podstawa) 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać 

informacje/korespondencję związana z postępowaniem: 
E-mail:  

Nr Tel:  

Osoba odpowiedzialna za realizację przyszłej umowy 
ze strony Wykonawcy 

Imię i nazwisko: 

E-mail:  

Nr Tel.  

Wadium wpłaciliśmy w formie i w dniu 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
Ja/my niżej podpisani: 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, opublikowany w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod nr …………………- ………… dnia …………………….. r., którego przedmiotem jest:  
Dostawa pn.: sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek, łodzi 

ratowniczej i pojazdów służbowych w roku 2018 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. Oznaczone 

znakiem: TZPiZI-3813/08/D/17 
Składam(my) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia. 
Składając ofertę, jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że 

będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia oraz że wyznaczony przez nas 
pełnomocnik zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz  

i w imieniu każdego z nas*.  

 
I. Zobowiązanie Wykonawcy: 

1. Oferuję/my* wykonanie dostawy objętej zamówieniem publicznym zgodnie z warunkami i 
postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz poniższego opisu 

dla części 1 zamówienia: 

Nr części 
zamówienia 

Przedmiot 
zamówienia 
(asortyment) 

Szacunkowe 
potrzeby na 

paliwo  
w litrach 

 

Uśredniona 
cena netto 

paliwa za 1 litr 
element 

ocenny 

wartość 
netto 

Stawka 
podatku 
VAT w % 

Wartość 
brutto 

Wysokość 
stałego 

opust w % 
element 

ocenny 

Wartość 
brutto po 
opuście 
element 

ocenny 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Część 1 –  
zakup paliwa 

płynnego w 
stacjach paliw 
do karetek, łodzi 

ratowniczej i 
pojazdów 
służbowych w 

roku 2018 przez 
Oddział  w 
Płocku; 

Olej 
napędowy 

75.000       

Benzyna 
bezołowiowa 

2.500       

RAZEM:      

Słownie wartość złotych brutto:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Podana cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i 
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realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

2. Oświadczamy, że ceny oleju napędowego/benzyny bezołowiowej Pb 95* przedstawione w tabeli 
stanowią ceny średnie. Ceny te są wyliczone według cen obowiązujących w stacjach paliw 

Wykonawcy z okresu 5 dni to jest od dnia …………………………… do dnia ……………………………………. 
Kończącego się, co najmniej na dwa dnia przed terminem składania ofert. 

3. Oświadczam, że przedmiot umowy będzie realizowany: 
- w sieci stacji paliw*(jeżeli wykonawca posiada sieć stacji paliw należy załaczyć wykaz). 
- w stacji paliw*, która znajduje się w ………………………………………. przy ul. ………………………… 

oddalonej od siedziby zamawiającego …….. km (podać adres stacji paliw oraz odległość od 
siedziby Zamawiającego, w której będzie realizowany przedmiot zamówienia).  

4. Zobowiązujemy się do udzielenia stałego opustu w wysokości ………….….. wpisanego w 
tabeli powyżej kol. 8 przez cały okres realizacji zamówienia, na paliwa określone w powyższej 

tabeli. 

5. Zobowiazuję się do umożliwienia tankowania karetki transportowej na podstawie karty 
paliwowej w przypadku transportu pacjentów poza teren działania Oddziału w Płocku – transporty 

wykonywane są na terenie kraju między innymi jak: Przesnysz, Ostrołęka, Bydgoszcz, Zakopane, 
Jarosław – Wykonawca może zaproponować kartę paliwową na okaziciela………………………………… 

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

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

(propozycja Wykonawcy – opisać) 

 
Zamawiający dopuszcza tankowanie karetki po trasie jazdy do danej miejscowości tak, aby zespół mógł 
wykonać transport bez problemów od momentu wyjazdu do powrotu. Wykonawca do oferty załączy wykaz 
stacji paliw, w których karetka transportowa będzie mogła uzupełnić paliwo podczas wyjazdu.                             

  

II. Potwierdzam/my* spełnienie wymagań formalno prawnych, na potwierdzenie 
załączam następujące dokumenty: 

1) oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

sporządzone wg wzoru Zamawiającego załączniki nr 3 do SIWZ.                              Zał. Nr … str. ... 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone wg wzoru 

Zamawiającego załączniki nr 4 do SIWZ.                                                              Zał. Nr … str. ... 
3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego 

zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy                 Zał. Nr… str. …                                                                                                                                                                                                    

4) wpłata wadium: 
a) Forma w jakiej zostało wniesione wadium   ……………………………………..              Zał. Nr… str. … 

b) Kwota wniesionego wadium …………………. PLN 
Nazwa i numer podstawowego konta bankowego, na które mają być dokonywane zwroty wadium w 

przypadku złożenia ich w pieniądzu: 

nr konta …………………..……….………................................................................................................ 
5) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

– dokument pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do 
reprezentowania ich w danym postępowaniu.                                      Zał. Nr…. str. … 

 
III. Oświadczenia i potwierdzenia Wykonawcy przyjęcia do wiadomości warunków i ustaleń 
          OŚWIADCZAM(Y),*: 

1) że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2) że uważam się związany niniejsza ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
3) że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy z Zamawiającym na 
warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) iż informacje i dokumenty zawarte w oddzielnej kopercie „Tajemnica przedsiębiorstwa”, stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 

wykazujemy na stronie ………….. oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. 

5) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych, wykazuję iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa (wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
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tajemnicę przedsiębiorstwa – opisać poniżej lub załączyć odpowiedni 
dokument)………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

6) że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej 
stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych pismach przez 

Zamawiającego i zamieszczonych na stronie www.wspritsplock.pl  

7) że wybór oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził* do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (Jeśli będzie prowadził 

wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku w niniejszym dokumencie). 

8) Deklarujemy, że w przypadku otrzymania pisma od Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną 

niezwłocznie potwierdzę/amy fakt jego otrzymania. 
 

IV. OŚWIADCZAM(Y)*, iż   
a) Zamówienie zrealizuję(-my) samodzielnie* 

b) Powierzę(-ymy) podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie (proszę 
wymienić części zamówienia, których powierzenie dotyczy):* 

______________________________________________________________________________ 
(nazwa firmy i  zakres prac) 

 

V. Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy 
zamiennie, zgodnie z zapisami Rozdziału VII IDW następujące, wystawione zgodnie z prawem kraju, 

w którym Firma ma siedzibę, dokumenty: ……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(należy wymienić składane dokumenty) 

 

VI. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu): 

1) ……………………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………………………………….. 

5) ……………………………………………………………………………………………….. 

6) ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

OFERTĘ wraz z załącznikami składam(y) od str. 1 do str.  ……. 
 
 

 
    ……………………………. dnia  ………2017  roku  

            

 
 

 
     ……………………………………………………..……… 

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  do składania                                                                                                                                                        

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i pieczątka  

z imieniem i nazwiskiem 

* Wykonawca niepotrzebne skreśla lub je usuwa. 
                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                       

http://www.wspritsplock.pl/
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                                                                                                                      Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 

 

                                             FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
                                                  (wypełnia w całości i podpisuje wykonawca) 

 
 
 
 
………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

 
 

w trybie przetargu nieograniczonego 

na część 2; 3;4 i 5 zamówienia 

Zamawiający: 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO w 
Płocku, 09-400 PŁOCK, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5. 

 
Przedmiot Zamówienia:  
Dostawa pn.: sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek, łodzi ratowniczej i pojazdów 

służbowych w roku 2018 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. 

Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/08/D/17 

          Dane WYKONAWCY/CÓW składającego/ych ofertę: 

Wykonawca 1  

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy  

Zarejestrowany adres siedziby Wykonawcy  

Adres do korespondencji  

REGON  
NIP  
Nr telefonu/Nr faksu  
Adres strona internetowej  

Wykonawca 2 
wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę , 
niepotrzebne skreślić) 

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy 
 

Zarejestrowany adres siedziby Wykonawcy 
 

Adres do korespondencji  

REGON  
NIP  
Nr telefonu/Nr faksu  
Adres strona internetowej  

Należy wskazać Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
Zamówienia (np. lider Konsorcjum) 
Informujemy, że zgodnie z poniższą definicją spełniamy przesłanki kwalifikujące reprezentowany podmiot, jako: 
mikroprzedsiębiorstwo*, 
małe przedsiębiorstwo*,  
średnie przedsiębiorstwo*.  
 
* skreślić określenie, które nie dotyczy Wykonawcy składającego ofertę  
Zgodnie z definicją MŚP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:  
1) Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  

2) Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  

3) Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  
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Rodzaj uczestnictwa - sposób reprezentacji: 
Czy Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego wspólnie z innymi Wykonawcami? 
 
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę , 
niepotrzebne skreślić) 

TAK NIE 
3) należy wskazać rolę Wykonawcy w grupie  

( lider odpowiedzialny za określone zadania 
i.t.p.): 

4) należy wskazać pozostałych Wykonawców 

biorących wspólnie udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia 

 

Osoba/y upoważnione do reprezentowania, 
Wykonawcy/ów i podpisujące ofertę: 

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

Imię i nazwisko, podstawa umocowania. 
(pełnomocnictw, KRS, inna podstawa) 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać 

informacje/korespondencję związana z postępowaniem: 
E-mail:  

Nr Tel:  

Osoba odpowiedzialna za realizację przyszłej umowy 
ze strony Wykonawcy 

Imię i nazwisko: 

E-mail:  

Nr Tel.  

Wadium wpłaciliśmy w formie i w dniu 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
Ja/my niżej podpisani: 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, opublikowany w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod nr …………………- ………… dnia …………………….. r., którego przedmiotem jest:  
Dostawa pn.: sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek, łodzi 

ratowniczej i pojazdów służbowych w roku 2018 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. Oznaczone 

znakiem: TZPiZI-3813/08/D/17 
Składam(my) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia. 
Składając ofertę, jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że 

będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia oraz że wyznaczony przez nas 
pełnomocnik zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz  

i w imieniu każdego z nas*.  

I. Oferuję/my* wykonanie dostawy objętej zamówieniem publicznym zgodnie z warunkami i 
postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz poniższego opisu 

dla części 2; 3 4 i 5 zamówienia: 
 

Nr części 
zamówienia 

Przedmiot 
zamówienia 

(asortyment) 

Szacunkowe 
potrzeby na 

paliwo  
w litrach 

 

Uśredniona 
cena netto 

paliwa za 1 litr 
element 
ocenny 

wartoś
ć netto 

Stawka 
podatku 
VAT w % 

Wartość 
brutto 

Wysokość 
stałego 

opust w % 
element 
ocenny 

Wartość 
brutto po 
opuście 
element 
ocenny 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Część 2 - zakup 

paliwa płynnego w 
stacjach paliw do 
karetki w Podstacji 

Wyszogród,  

Olej 
napędowy 10.000 

       

Część 3 - zakup 

paliwa płynnego w 
stacjach paliw do 
karetki w Podstacji 

Gąbin,     

Olej 
napędowy 11.500 

      

Część 4 - zakup 

paliwa płynnego w 
stacjach paliw do 
karetk w Oddziale 

Gostynin, 

Olej 
napędowy 17.000 

      

Część 5- zakup 

paliwa płynnego w 
stacjach paliw do 
karetek w Oddziale 

Sierpc 

Olej 
napędowy 23.000 

      

* W przypadku nie oferowania danej części należy wpisać słowo „nie dotyczy”. 
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RAZEM wartość oferty dla części: 
Nr 2 wynosi ………..…………. zł. brutto  (słownie łączna wartość oferty brutto: …....................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…..…………). 
Nr 3 wynosi ………..…………. zł. brutto  (słownie łączna wartość oferty brutto: …......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………). 
Nr 4 wynosi ………..…………. zł. brutto  (słownie łączna wartość oferty brutto: …........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…..……………). 
Nr 5 wynosi ………..…………. zł. brutto  (słownie łączna wartość oferty brutto: ….......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…..…………). 
 

Oświadczamy, że ceny oleju napędowego/benzyny bezołowiowej Pb 95* przedstawione w tabeli 

stanowią ceny średnie. Ceny te są wyliczone według cen obowiązujących w stacjach paliw Wykonawcy 

z okresu 5 dni to jest od dnia …………………………… do dnia ……………………………………. Kończącego, się 
co najmniej na dwa dnia przed terminem składania ofert. 

Oświadczam, że stacja paliw, w której będzie realizowany przedmiot umowy dla: 
Częśći 2 Zamówienia znajduje się w ………………………………………. przy ul. ………………………… oddalonej 

od siedziby Zamawiającego …….. km;  
Częśći 3 Zamówienia znajduje się w ………………………………………. przy ul. ………………………… oddalonej 

od siedziby Zamawiającego …….. km;  

Częśći 4 Zamówienia znajduje się w ………………………………………. przy ul. ………………………… oddalonej 
od siedziby Zamawiającego …….. km;  

Częśći 5 Zamówienia znajduje się w ………………………………………. przy ul. ………………………… oddalonej 
od siedziby Zamawiającego …….. km.  
(podać adres stacji paliw oraz odległość od siedziby Zamawijacego dla odpowiedniej części zamówienia, w której będzie 
realizowany przedmiot zamówienia). 

Zobowiązujemy się do udzielenia stałego opustu w wysokości ………….….. wpisanego w tabeli 

powyżej kol. 8 przez cały okres realizacji zamówienia, na paliwa określone w powyższej tabeli. 
 

Podana cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia i 
realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

                                                  
II. Potwierdzam/my* spełnienie wymagań formalno prawnych, na potwierdzenie załączam 

następujące dokumenty: 

1) oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
sporządzone wg wzoru Zamawiającego załączniki nr 3 do SIWZ.                           Zał. Nr … str. ... 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone wg wzoru 
Zamawiającego załączniki nr 4 do SIWZ.                                                            Zał. Nr … str. ... 

3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego 

zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy                 Zał. Nr… str. …                                                                                                                                                                                                    
4) wpłata wadium: 

c) Forma w jakiej zostało wniesione wadium   ……………………………………..              Zał. Nr… str. … 
d) Kwota wniesionego wadium …………………. PLN 

Nazwa i numer podstawowego konta bankowego, na które mają być dokonywane zwroty wadium w 
przypadku złożenia ich w pieniądzu: 

nr konta …………………..……….………................................................................................................ 

5) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia – dokument pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika 

ustanowionego do reprezentowania ich w danym postępowaniu.       Zał. Nr…. str. … 
 

III. Oświadczenia i potwierdzenia Wykonawcy przyjęcia do wiadomości warunków i ustaleń 
         OŚWIADCZAM(Y),*: 

1) że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2) że uważam się związany niniejsza ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
3) że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy  z Zamawiającym na 
warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) iż informacje i dokumenty zawarte w oddzielnej kopercie „Tajemnica przedsiębiorstwa”, stanowią 
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tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 

wykazujemy na stronie ………….. oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych, wykazuję iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa (wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – opisać poniżej lub załączyć odpowiedni dokument) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej 
stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych pismach przez 

Zamawiającego i zamieszczonych na stronie www.wspritsplock.pl  
6) że wybór oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził* do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (Jeśli będzie 

prowadził wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku w niniejszym 

dokumencie). 
7) OŚWIADCZAM(Y)*, iż   

c) Zamówienie zrealizuję(-my) samodzielnie* 
d) Powierzę(-ymy) podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie (proszę 

wymienić części zamówienia, których powierzenie dotyczy):* 

______________________________________________________________________________ 
(nazwa firmy i  zakres prac) 

IV. Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy 
zamiennie, zgodnie z zapisami Rozdziału VII IDW następujące, wystawione zgodnie z prawem 

kraju, w którym Firma ma siedzibę, dokumenty: …………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(należy wymienić składane dokumenty) 

VII. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu): 
1) ……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

4) ……………………………………………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………………………………………………. 

6) ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

OFERTĘ wraz z załącznikami składam(y) od str. 1 do str.  ……. 
 

 

 
    ……………………………. dnia  ………2017  roku  

            
 

 
 

     ……………………………………………………..……… 
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  do składania                                                                                                                                                        

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i pieczątka  

z imieniem i nazwiskiem 

* Wykonawca niepotrzebne skreśla lub je usuwa. 
 

 

 

http://www.wspritsplock.pl/
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                                                                                                                     Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

                                             dotyczące spełnienia Warunków udziału w postępowaniu 

 
 
 
 
………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami (dalej jako ustawa Pzp.) 

 

Zamawiający: 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO  
09-400 PŁOCK, uL. NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 5. 

 

     

    Wykonawca: 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
    .……………………………………………………………………………………………………....…….…… 
                                      (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
     

     reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

         
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa pn.: sukcesywny bezgotówkowy 

zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek, łodzi ratowniczej i pojazdów służbowych w roku 2018 
dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. oznaczone znakiem:TZPiZI.3813/08/D/17 dla części 
……………………..… (należy wskazać na które część zamowienia),   oświadczam, co następuje: 

 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam/y, że spełniam warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp.) określone przez 
zamawiającego w SIWZ Rozdział V punkt 5.2 to jest: 

- dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 
- dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

- dot. zdolności technicznej lub zawodowej 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….               
        (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w SIWZ Rozdział V punkt 5.2 

 …………………….………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 

 
 

 
 



                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                          

    

 SP ZOZ WSPRiTS w Płocku  postępowanie nr TZPiZI.3813/08/D/17. 32 

 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………..…………………………………………..………… 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

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

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………..……………………………… 
                                                                           Podpis/y (osób) wskazanych w dokumencie 
                                                                                                     uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 
                                                                                                     lub posiadającej/ych pełnomocnictwo/a 
                                                                                                         (Zalecamy czytelny podpis/y lub podpis/y i pieczątka/i  

                                                                                                           z imieniem i nazwiskiem) 

 

 
 

 
 

                                               
                                                                                                    
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
 
                                                                                                     

                                                                                           Załącznik nr 4 do SIWZ 
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 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
                                    dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 
 
 
 
………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami (dalej jako 

ustawa Pzp.) 

 

Zamawiający: 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO  

09-400 PŁOCK, uL. NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 5. 
 

        Wykonawca: 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
    .……………………………………………………………………………………………………....…….…… 
                                      (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
     
     reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

         

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa pn.: sukcesywny bezgotówkowy 
zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek, łodzi ratowniczej i pojazdów służbowych w roku 2018 

dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. oznaczone znakiem:TZPiZI.3813/08/D/17 dla części …………… 
(należy wskazać część zamowienia), oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczamy, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy Pzp.,  

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

oraz wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, znajdują się w formie elektronicznej pod 

następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć):  
         https://ems.ms.gov.pl   
         https://prod.ceidg.gov.pl 

 
OŚWIADCZENIE O ISTNIENIU PODSTAW DO WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
[Jeśli nie zachodzą podstawy do wykluczenia – proszę wpisać: „Nie dotyczy”, wykreślić lub nie wypełniać niniejszego punktu] 

 
Oświadczam/y, że na dzień składania zachodzą w stosunku 
do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie: (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
 

Art. …………….. ustawy Pzp 

Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 
podjąłem następujące środki naprawcze: 
 
 

 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU NA 

https://ems.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/
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KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
[Jeśli nie zachodzą podstawy do wykluczenia – proszę wpisać: „Nie dotyczy”, wykreślić lub nie wypełniać niniejszego punktu] 

Oświadczam/y, że na dzień składania oferty nie zachodzą 
podstawy wykluczenia w stosunku do podmiotu/ów, na 
którego/ch zasoby powołuję/my się w niniejszym 
postepowaniu tj: 

 

………………………………………………………………..* 

 
 

 

 
*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY 

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
[Jeśli nie zachodzą podstawy do wykluczenia – proszę wpisać: „Nie dotyczy”, wykreślić lub nie wypełniać niniejszego punktu] 

Oświadczam/y, że na dzień składania oferty nie zachodzą 
podstawy wykluczenia w stosunku do podmiotu/ów, 
będącego/ych podwykonawcą/ami: 

 

………………………………………………………………..* 

 
 

 

 
*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                   ………………………………………………………… 
                                                                                                                  Podpis/y (osób) wskazanych w dokumencie 
                                                                                                                  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 
                                                                                                                  lub posiadającej/ych pełnomocnictwo/a 
                                                                                                                       (Zalecamy czytelny podpis/y lub podpis/y i pieczątka/i  

                                                                                                                       z imieniem i nazwiskiem) 
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DZIAŁ  II SIWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest - dostawa pn.: sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w 

stacjach paliw do karetek, łodzi ratowniczej i pojazdów służbowych w roku 2018 dla SP ZOZ 
WSPRiTS w Płocku. 

2. Tankowanie pojazdów zgodnie z potrzebami Zamawiającego w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania 

umowy oraz bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do łodzi ratunkowej tankowanie na podstawie karty 

paliwowej do bezpiecznych pojemników, sukcesywnie w okresie od 31.05.2018. r do 30.09.2018 r. zgodnie z 
informacjami podanymi w tabeli ust. 2. 

3. Zamówienie ze względu na miejsce stacjonowania pojazdów i łodzi ratowniczej podzielone jest na 5 części, 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia: 

 

Część Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części 

1.  Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych oleju napędowego i benzyny bezołowiowej o 

liczbie oktanowej nie mniejszej jak 95 na terenie miasta Płocka do pojazdów, dopuszczalne 

położenie stacji paliw w promieniu do 5 km od siedziby Oddziału Płockiego mieszczącego się 
przy ul. Strzeleckiej 3. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora 

Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu ( w tym niedziele i święta). 
Przewidywana ilość zakupu oleju napędowego                - 75 000 litrów, 

Przewidywana ilość zakupu benzyny bezołowiowej 95   -    2 000 litrów. 

Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa płynnego – benzyny bezołowiowej dla łodzi 
ratunkowej na podstawie karty paliwowej do bezpiecznych pojemników. Wykonawca musi 

zapewnić możliwość tankowania paliwa przez 12 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu ( w 
tym niedziele i święta) w okresie od 31.05.2018 r. do 30.09.2018 r. 

Przewidywana ilość  zakupu benzyny bezołowiowej 95   -   500 litrów. 

2.  Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa płynnego - oleju napędowego w okolicy miasta 
Wyszogród, dopuszczalne położenie stacji paliw w promieniu do 14,0 km od siedziby Podstacji 

Wyszogród, ul. Płocka 29A. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z 
dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu ( w tym niedziele i 

święta).   

Przewidywana ilość  zakupu oleju napędowego – 10 000 litrów. 

3.  Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa płynnego - oleju napędowego na terenie miasta 

Gąbina, dopuszczalne położenie stacji paliw w promieniu do 2,0 km od siedziby Podstacji Gąbin, 
ul. Płocka 19A. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora 

Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu ( w tym niedziele i święta).   

Przewidywana ilość  zakupu oleju napędowego    – 11 500 litrów. 

4.  Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa płynnego - oleju napędowego na terenie Gostynina, dopuszczalne 
położenie stacji paliw w promieniu do 3,0 km od siedziby Oddziału Gostynin, ul. Przemysłowa 1. 
Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta). 
 Przewidywana ilość  zakupu oleju napędowego               – 17 000 litrów. 

5.  Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa płynnego - oleju napędowego  na terenie Sierpca, dopuszczalne 
położenie stacji paliw w promieniu do 2,0 km od siedziby Oddziału Sierpc, ul. Braci Tułodzieckich 19, 
Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta). 
Przewidywana ilość  zakupu oleju napędowego              – 23 000 litrów. 

Podane ilości paliw są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego, a ich zakup będzie 
realizowany wg bieżących potrzeb - maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten 
cel. 

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
3.1 Zakupione paliwa muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra  Gospodarki z dnia 9 

października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680), 

ustawie z 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1928) oraz odpowiednio Norm PN – EN 228 (PB) i PN – EN 590 (ON) lub równoważnych. 

 
 



                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                          

    

 SP ZOZ WSPRiTS w Płocku  postępowanie nr TZPiZI.3813/08/D/17. 36 

3.2 Realizacja zamówienia odbywać się będzie: 
- w systemie bezgotówkowym, na podstawie identyfikacyjnych magnetycznych lub chipowych kart 

paliwowych, wydanych przez Wykonawcę dla pojazdów oraz łodzi ratowniczej Zamawiającego, 

- na terenie miejsc stacjonowania karetek pogotowia ratunkowego, łódzi ratowniczej i pojadów 
służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji ujętych w tabeli wymienionej w ust. 2, w sieci 

stacji paliw honorujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę, 
- tankowania karetki transportowej na podstawie karty paliwowej w przypadku transportu pacjentów poza 

teren działania Oddziału w Płocku -  teren Polski między innymi jak: Przesnysz, Ostrołęka, Bydgoszcz, 

Zakopane, Jarosław – Wykonawca może zaproponować kartę paliwową na okaziciela. (Zamawiający 
dopuszcza tankowanie karetki po trasie jazdy do danej miejscowości tak, aby mógł wykonać transport bez 
problemów od momentu wyjazdu do powrotu. Wykonawca do oferty załączy wykaz stacji paliw, w których karetka 
transportowa będzie mogła uzupełnić paliwo podczas wyjazdu.) 

- sukcesywnie, poprzez tankowanie karetek pogotowia łodzi ratowniczej i pojazdów służbowych 
Zamawiającego, stosownie do jego potrzeb, 

- tankowanie pojazdów odbywać się będzie do zbiorników paliwa, a łodzi ratowniczej do kanistrów lub 

beczki; 
3.3 W okresie zimowym Wykonawca będzie stosował olej napędowy o parametrach – zakresach dla olejów 

napędowych o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych zgodnie z wytycznymi ww. 
rozporządzenia. 

3.4 Zamówienie obejmuje również dostawę magnetycznych lub chipowych kart paliwowych przypisanych do 
poszczególnych pojazdów, łodzi ratunkowej i na okaziciela na koszt Wykonawcy. 

4. Wielkość lub zakres zamówienia: 

4.1  Określone w punkcie 3 tabela ilości paliw stanowi ilość szacunkową, co oznacza, że wykonawcy nie 
przysługują wobec zamawiającego żadne roszczenia w przypadku zakupienia mniejszej ilości 

wymienionych towarów. 
4.2 Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości paliwa danego rodzaju (zmiany 

asortymentu) wskazanego w punkcie 3 tabela pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy 

określonej we wzorze umowy, a wykonawcy nie przysługują z tego tytułu wobec zamawiającego żadne 
roszczenia.  

4.3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wyczerpania kwoty, jaką zaplanowano do sfinansowania zadania. 
5. Warunki realizacji zamówienia: 

5.1. Wykonawca wyda Zamawiającemu nieodpłatnie elektroniczne karty paliwowe, po jednej dla każdego 
pojazdu silnikowego oraz karty paliwowe umożliwiające pobieranie paliwa do kanistrów lub beczki dla 

łodzi ratunkowej w ilości zgodnej z liczbą pojazdów którymi, dysponuje SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.  

      Karty elektroniczne, o których mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby 
zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Karty powinny być 

zabezpieczone co najmniej czterocyfrowym numerem PIN.  
5.2. Karty paliwowe wydane dla każdego pojazdu silnikowego winny umożliwiać pobieranie wymienionwego 

asortymentu paliwa stosownie do potrzeb Zamawiającego. 

5.3. Na karcie paliwowej podane będą co najmniej, następujące dane: 
- nr karty, 

- data ważności karty, 
- nazwa użytkownika (Zamawiającego), 

- nr rejestracyjny pojazdu lub nazwa i adres Oddziału lub Podstacji, 

- liczba dziennych wizyt na stacji paliw (liczba transakcji/dzień), 
- ilość tankowanych paliw (jednorazowy, limit dzienny) 

5.4. Bezgotówkowy zakup na stacjach paliw musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla 
poszczególnych pojazdów, z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca tankowania, 

ilości i rodzaju pobranego paliwa. Taka możliwośc kontroli pojazdów i kerowców pozwala na redukowanie 
kosztów eksploatacji pojazdów. 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnego monitoringu realizowanych transakcji. Wykonawca każdorazowo 

będzie wystawiał potwierdzenie tankowania zawierające:  
1) numer rejestracyjny samochodu,  

2) datę realizacji,  
3) miejsce realizacji,  

4) stan licznika,  

5) ilość i rodzaj zakupionego paliwa,  
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6) cenę za litr paliwa na stacji,  
7) wartość zakupionego paliwa,  

8) wartość zakupu po rabacie. 

9) adres stacji paliw, na której dokonano transakcji. 
5.5 Raporty transakcji sporządzane będą przez Wykonawcę nieodpłatnie dwa razy w miesiącu: 

-za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca, 
-za okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

6. Warunki  jakości paliwa: 

6.1.Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami i przepisami, 
6.2.Wykonawca zobowiązany będzie wobec Zamawiającego do przedstawienia dokumentów i świadectw 

jakościowych paliw na życzenie klienta, na stacji paliw. 
6.3.W zakresie reklamacji związanej z niewłaściwą, jakością paliw obowiązują następujące zasady: 

a. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie wraz z uzasadnieniem, 

b. Wykonawca powinien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania, 
c. Nie powiadomienie Zamawiającego w terminie w/w o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest 

równoznaczne z jej uwzględnieniem, 
d. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest pokryć wartość poniesionej szkody do 

wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami, 
e. Zapis pkt d nie pozbawia prawa Zamawiającego dochodzenia przed sądem odszkodowania w pełnej 

wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Warunki dodatkowe: 
7.1. Wykonawca musi dysponować siecią stacji paliw (minimum 1 stacja paliw) na terenie Oddziału lub 

Podstacji wymienionej w pkt. 3 tabela oraz dla części 1 zamówienia – musi dodatkowo dla karetki 
transportowej zapewnić możliwość tankowania na terenie kraju, w przypadku transportu dalekiego, 

umożliwiających pobieranie paliwa do pojazdu. (Zamawiający dopuszcza tankowanie karetki po trasie 
jazdy do danej miejscowości tak, aby mógł wykonać transport bez problemów od momentu wyjazdu do 
powrotu. Wykonawca do oferty załączy wykaz stacji paliw, w których karetka transportowa będzie mogła 
uzupełnić paliwo podczas wyjazdu.) 

7.2. Odległość od poszczególnych siedzib Oddziałów i Podstacji do najbliższej stacji paliw, liczona najkrótszą 

drogą publiczną nie może przekraczać odległości podanych w pkt. 2 tabela.  
7.3 Odległość stacji paliw w promieniu określonym w poszczególnych częściach od siedziby Zamawiającego 

wynika z oszczędności, czasu i kosztów związanych z tankowaniem karetek pogotowia. 

8. Oferta winna zawierać oświadczenie, potwierdzające spełnienie powyższych warunków. 
Istotne postanowienia umowne: 

8.1 Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb. 
8.2 Rozliczenie przedmiotu umowy będzie odbywało się 2 razy w miesiącu zbiorczymi fakturami ze wszystkich 

dokonanych transakcji zakupu paliwa w okresach od 1 do 15 oraz od 16 do ostatniego dnia każdego 

miesiąca, na podstawie prowadzonej dokumentacji każdorazowego zakupu bezgotówkowego. 
8.3 Do każdej faktury wystawiane będą zestawienia wszystkich transakcji, dokonanych w danym okresie 

rozliczeniowym, zawierające następujące dane: 
- nazwę produktu, 

- nr rej pojazdu lub nazwę i adres Oddziału lub Podstacji w przypadku zakupu paliwa do łodzi ratowniczej, 

- nr karty, 
- miejscowość i nr stacji, 

- stan licznika pojazdu w chwili tankowania, 
- ilość pobranego paliwa, 

- cenę jednostkową paliwa widniejącą na dystrybutorze w momencie tankowania, 
- wartość brutto, 

- wartość podatku VAT, 

- wartość udzielonego upustu, 
- wartość netto. 

- zestawienie powinno być przekazane Zamawiającemu w formie załącznika do faktury oraz przesłane 
drogą elektroniczną na adres e-maila wskazany w umowie lub dostep do portalu elektronicznego 

wykonawcy w którym będą zapisane zestawienia tankowań. 

8.4 Termin płatności - 30 dni od daty wystawienia faktury. 
8.5 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia spełniającego 
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normy jakościowe pod rygorem dochodzenia roszczeń na podstawie wyników badań laboratoryjnych 
zlecanych przez PIH na wniosek Zamawiającego. 

8.6 Sprzedaż odbywać się będzie wg cen detalicznych obowiązujących w dniu zakupu paliwa z uwzględnieniem 

upustu procentowego zadeklarowanego w ofercie. 
8.7 Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy.                                                                                                                       

 
 

 

DZIAŁ  III SIWZ 
WZÓR UMOWY: 

 

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz 

informacji zawartych w ofercie Wykonawcy. Wzór umowy przedstawiamy poniżej pkt 3.  

2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadkach opisanych 
w rozdziale XVIII i w umowie.  

3. Wzór umowy dla wszystkich części zamówienia który zostanie dostosowany odpowiednio do danej części 
umowy przed jej podpisaniem – załącznik nr 5. 

 
UMOWA Nr  TZPIZI - ……/18  

 

zawarta w Płocku dnia   …………………… 2018 r. pomiędzy : 
 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.  

09-400 Płock ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr - 0000029842;      
 

REGON - 610317845;     NIP  - 774 10 02 289;   
 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz, którego działają: 
 

1. mgr Lucyna Kęsicka Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 

2. mgr Agnieszka Pleczyńska-Bartosik  p.o.   Główna Księgowa         
 

a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

  
z siedzibą w  …………………………… przy. ul………………………. , poczta …………………………..…... 

wpisana do ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
REGON - …………………………..…….. ;  NIP -  ………………………………………..; 

 Zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz, którego działają: 

 
1. ……………………………………………………………………………………….…………………………..  

2. …………………………………………………………………………………………..……………………... 
 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłoszonym  

w BZP Nr ………………………………. dnia ……………………2017 r., postępowanie nr TZPiZI-3813/08/D/17. 
 Strony zawierają umowę następującej treści: 

 
 

Przedmiot umowy. 

§ 1  
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa pn.: sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach 
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paliw do karetek, łodzi ratowniczej i pojazdów służbowych w roku 2018 dla SP ZOZ WSPRiTS w 
Płocku, na podstawie elektronicznych kart paliwowych (wydanych przez Wykonawcę Zamawiającemu). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży Zamawiającemu paliwa dla części ………………. 

Zamówienia to jest: 
1) dla Oddziału w Płocku oleju napędowego w ilości       - 75.000  litrów,  

          benzyny bezołowiowej w ilości  -  2.500  litrów, 
2) Podstacja Wyszogród oleju napędowego w ilości         - 10.000 litrów, 

3) Podstacja Gąbin oleju napędowego w ilości                - 11.500 litrów, 

4) dla Oddziału w Gostyninie oleju napędowego w ilości   - 17.000 litrów, 
5) dla oddziału w Sierpcu oleju napędowego w ilości        - 23.000 litrów, 

rozliczane bezgotówkowo na podstawie oferty z dnia ……………………….., która stanowi integralną część 
niniejszej umowy – załącznik nr 1. 

3. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu identyfikacyjne magnetyczne lub chipowe 

karty paliwowe niezbędne do dokonywania zakupów paliwa zgodnie z zapotrzebowaniem 
przedstawionym przez Zamawiającego, bez dodatkowych opłat w ramach zawartej umowy. 

4. Określone w ust. 2 ilości paliw stanowią ilość szacunkową, co oznacza, że wykonawcy nie przysługują wobec 
zamawiającego żadne roszczenia w przypadku zakupienia mniejszej ilości wymienionych towarów. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości paliwa danego rodzaju (zmiany 
asortymentu) wskazanego w ust. 2 pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy określonej w §3 ust. 1 

umowy, a wykonawcy nie przysługują z tego tytułu wobec zamawiającego żadne roszczenia.  

6. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego świadectwo jakości dostarczonego paliwa, 
potwierdzające zgodność sprzedawanych paliw z obowiązującymi normami ze stacji paliw w której odbywa się 

tankowanie. 
7. Zakupione paliwa muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 

października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680), 

ustawie z 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania, jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1928) oraz odpowiednio Norm PN – EN 228 (PB) i PN – EN 590 (ON) lub równoważnych. 

 
Termin realizacji. 

§ 2  
1. Termin wykonania umowy – sukcesywny zakup paliw, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od dnia 

podpisania umowy (jednak nie wcześniej jak od dnia 13 stycznia 2018 r.) w okresie 12 miesięcy to jest 

od dnia 13.01.2018 r. do dnia 12.01.2019 r.  
2. Sprzedaż paliw będzie realizowana do chwil: 

1) upływu terminu umowy, na jaki została zawarta zgodnie z ust. 1;  
2) lub wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 1;  

3) lub wykorzystania ilości określonego paliwa płynnego w §1 ust. 2. 

 
Wynagrodzenie i warunki płatności. 

§ 3  
1. Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie objęte niniejszą umową na kwotę brutto 

…………………. zł. słownie: ………………………………………………………………………………………………… …/100  

w tym kwota netto w wysokości – …….……… zł. słownie: ….….………………………………….……………………  …/100 
2. W przypadku niewyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1, w czasie trwania umowy, Wykonawcy nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
3. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla zrealizowanych zakupów paliwa: 

1) od 1-go do 15-go dnia miesiąca; 
2) od 16-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. 

3) za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

4. Bezgotówkowy zakup na stacjach paliw musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla 
poszczególnych pojazdów, z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości i 

rodzaju pobranego paliwa. Taka możliwośc kontroli pojazdów i kerowców pozwala na redukowanie kosztów 
eksploatacji pojazdów. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego monitoringu realizowanych transakcji. 

Wykonawca każdorazowo będzie wystawiał potwierdzenie tankowania zawierające:  

1) numer rejestracyjny samochodu,  
2) datę realizacji,  
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3) miejsce realizacji, 
4) stan licznika, 

5) ilość i rodzaj zakupionego paliwa, 

6) cenę za litr paliwa na stacji, 
7) wartość zakupionego paliwa, 

8) wartość zakupu po rabacie. 
9) adres stacji paliw, na której dokonano transakcji. 

5. Zapłata wynagrodzenia za dokonane w ramach niniejszej umowy rozliczone zakupy paliwa dokonywana 

będzie przelewem na podstawie wystawionej przez Wykonawcę, po upływie każdego okresu rozliczeniowego, 
faktury VAT na jego rachunek bankowy o numerze wskazanym na fakturze, w terminie 30 dni od daty 

prawidłowo wystawionej faktury. 
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Do każdej faktury wystawiane będą zestawienia wszystkich transakcji, dokonanych w danym okresie 

rozliczeniowym, zawierające następujące dane: 
- nazwę produktu, 

- nr rej pojazdu lub nazwę i adres Oddziału w przypadku zakupu paliwa do łodzi ratowniczej (skrócona 
nazwa Oddziału lub Podstacji zaproponowana przez Wykonawcę), 

- nr karty, 
- miejscowość i nr stacji, 

- stan licznika pojazdu w chwili tankowania, 

- ilość pobranego paliwa, 
- cenę jednostkową paliwa widniejącą na dystrybutorze w momencie tankowania, 

- wartość brutto, 
- wartość podatku VAT, 

- wartość udzielonego upustu, 

- wartość netto. 
- zestawienie powinno być przekazane Zamawiającemu w formie załącznika do faktury oraz przesłane 

drogą elektroniczną na adres e-meila wskazany w umowie lub dostep do portalu elektronicznego 
wykonawcy w którym będą zapisane zestawienia tankowań. 

8. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każde tankowanie wynikać będzie z ilości faktycznie pobranego paliwa oraz 
ceny 1 litra paliwa obowiązującej na danej stacji w dniu zakupu, pomniejszonej o wysokość udzielonego 

……….. % upustu. 

9. Wysokość upustu Wykonawcy nie może się zmienić przez cały okres trwania umowy. 
10. Wartość umowy w całym okresie nie może przekroczyć kwoty brutto określonej w ust. 1. Z chwilą 

wyczerpania wskazanej kwoty umowa ulega rozwiązaniu. 
 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 4  
1. Wykonawca: 

1) oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w tym ważną koncesję 
na obrót paliwami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 220 z póżn. zm.). 
2) Zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego. 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponowuje siecią stacji paliw (minimum 1 stacja paliw) na terenie Oddziału lub 

Podstacji a dla części 1 zamówienia - dodatkowo zapewni tankowanie karetki transportowej na terenie 
kraju, w przypadku transportu tzw. dalekiego, umożliwiających pobieranie paliwa do pojazdów i łodzi 

ratowniczej Zamawiającego. 

3. Dostawa paliw realizowana będzie na wszystkich stacjach Wykonawcy, honorujących wydane karty paliwowe. 
Wykaz stacji benzynowych dostarczy Zamawijacemu Wykonawca. 

4. Wykonawca wyda identyfikacyjne karty paliwowe w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem 
aby tankowanie pojazdów rozpoczęło się od dnia 13 stycznia 2018 r. 

5. Na karcie paliwowej podane będą co najmniej, następujące dane: 

1) - nr karty, 
2) - data ważności karty, 
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3) - nazwa użytkownika (Zamawiającego – skrócona nazwa), 
4) - nr rejestracyjny pojazdu lub nazwa i adres Oddziału lub Podstacji, (skrócona nazwa Oddziału lub Podstacji 

zaproponowana przez Wykonawcę). 
5) - liczba dziennych wizyt na stacji paliw (liczba transakcji/dzień), 
6) - ilość tankowanych paliw (jednorazowy, limit dzienny) 

6. W przypadku zgubienia bądź kradzieży karty Wykonawca po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez 
Zamawiającego dokona natychmiastowego zablokowania karty, przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność 

za wszelkie zakupy dokonane za pomocą karty po takim zgłoszeniu. 

7. Wykonawca wyda duplikat karty lub dokona wymiany karty zniszczonej na nową nie później niż w ciągu 10 dni 

od zgłoszenia, za dodatkową opłatą wg stawki obowiązującej w dniu wydania nowej karty. 
8. Wykonawca wyda, nie później niż w ciągu 10 dni od zgłoszenia, duplikat karty źle funkcjonującej z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego. 
9. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca wyda nieodpłatnie identyfikacyjne karty paliwowe do nabytych w 

trakcie trwania umowy pojazdów. 

10.  Wykonawca gwarantuje, że zkupione paliwa spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1680), ustawie z 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania, jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 1928) oraz odpowiednio Norm PN – EN 228 (PB) i PN – EN 590 (ON) lub równoważnych. 

11.  Wykonawca zobowiązany będzie wobec Zamawiającego do przedstawienia dokumentów i świadectw 
jakościowych paliw na życzenie klienta, na stacji paliw. 

12.  W zakresie reklamacji związanej z niewłaściwą, jakością paliw obowiązują następujące zasady reklamacji: 

a. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie wraz z uzasadnieniem, 
b. Wykonawca powinien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania, 

c. Nie powiadomienie Zamawiającego w terminie w/w o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest 
równoznaczne z jej uwzględnieniem, 

d. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest pokryć wartość poniesionej szkody do 

wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami, 
e. Zapis pkt d nie pozbawia prawa Zamawiającego dochodzenia przed sądem odszkodowania w pełnej 

wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia. 
14. Osobami wyznaczonymi do bieżącej współpracy w przedmiocie niniejszej umowy są : 

1) ze strony Zamawiającego z Oddziału w Płocku        - Marzena Martynowska tel. 24 268-22-37             

                                                                     - Piotr Szkopek     tel. 24 366-44-15 
                                   z Oddziału w Gostyninie  - Elżbieta Ciesielska  tel. 24 235-22-45 

                                   z Oddziału w Sierpcu      - Ewa Zarębska        tel. 24 275-30-52 
2) ze strony Wykonawcy                 - ………………………………. tel. ………………… 

Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 14 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony  

i nie wymaga zmiany treści umowy. 
 

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 
§ 5. 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:  
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto      

      umowy, o jakiej mowa w § 3 ust. 1 umowy  

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn    
leżących po jego stronie – w wysokości 10% wartości brutto umowy, o jakiej mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek 
okoliczności , za które odpowiada Zamawiający– w wysokości 10% wartości brutto umowy, o jakiej mowa w 

§ 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem §5 ust. 6 umowy. 

3. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych. 
4. Strony mogą rozwiązać umowę w czasie jej trwania z zachowaniem jedno miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
5. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron umowy może od niej odstąpić w 

przypadkach i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym 

6. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 5 Zamawiający 
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może od umowy odstąpić w całości lub części, w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy: 
a) bez zachowania należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, 

b) w sposób rażąco sprzeczny z umową, w szczególności w razie naruszenia obowiązku wskazanego w  § 4 

ust. 10 umowy. 
c) z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

d) trzykrotnej pisemnej reklamacji jakości dostarczanego paliwa potwierdzonej przez niezależnie     
    przeprowadzone badanie laboratoryjne; 

a) zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży paliwa na określonych w umowie warunkach; 

b) rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.   

7. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od umowy Strona uprawniona może 
wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
8. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrzić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstapić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

9. Niedokonanie zapłaty należności z tytułu realizacji umowy w terminie określonym w § 3 ust. 5 skutkuje 
obciążeniem Zamawiającego naliczonymi przez Wykonawcę odsetkami ustawowymi od zaległej kwoty za 

każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. 
10. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potraceń kar umownych z wystawianych faktur VAT, na podstawie 

odrębnej noty księgowej. 

                                                             Zmiana umowy 
§ 6 

1.   Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 pkt 1) pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian 
do umowy, jeżeli wystąpi przesłanka: 

a) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji, gdy 
ulegną zmianie przepisy prawne mające wpływ na sposób rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą. 

2.  Stosownie do postanowień art. 142 ust. 5 pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy także w następujących przypadkach: 
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany określone w lit. 
a, b, c będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 lit.a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany 
stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

zmianie Umowy. 
4.   W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. Wniosekpowinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a 

wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 
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wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 lit.c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w ust. 2 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 

których mowa w ust. 2 lit.c) niniejszego paragrafu. 
6.  Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 lit. a, b, c obejmować 

będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie 
wykonano. 

7.   Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 

zmiany Umowy przez Zamawiającego. 
8.   Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie 
nieistotnych zmian umowy. 

10. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem 
zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 

 

Postanowienia końcowe 
§ 7 

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron wyrażonej na piśmie w 
postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 8 
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie może 

przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, a wynikających z 

niniejszej umowy. Czynność prawna dokonana bez tej zgody jest nieważna, co stanowi konsekwencję 
postanowień art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1638 z póź. zm.). 
§ 9 

Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych między nimi, a 

wynikających z umowy, na drodze bezpośrednich negocjacji. Jeśli po przeprowadzonych negocjacjach, Strony nie 
są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego według siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 kwietnia 1964 r. 

Kodeks Cywilny (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), oraz innych powszechnie obowiązujących aktów 
prawnych.  

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a 
także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego i naprawczego. 

 

§ 11 
Zamawiający posiada Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w oparciu o normy:  

PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004. Strony umowy zobowiązują się do stosowania wymagań wymienionych 
norm w zakresie wzajemnej współpracy wynikającej z niniejszej umowy. 
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§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 

 
 

§ 13 
Integralną część niniejszej umowy stanowi formularz ofertowy Wykonawcy z dnia …………………. 

 

Wykonawca                                                     Zamawiający 
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