Przetarg nieograniczony na dostawę paliw

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4; 09134100-8

Znak sprawy: WDA.272.3.2016

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05 – 075 Warszawa Wesoła

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw
Znak sprawy: WDA.272.3.2016

Spis treści
Rozdział I. ................................................................................................................................................ 4
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ...................................................................................................... 4
Rozdział II. ............................................................................................................................................... 4
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA........................................................................................................ 4
Rozdział III. .............................................................................................................................................. 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...................................................................................................... 4
Rozdział IV. .............................................................................................................................................. 5
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ................................................................................................. 5
Rozdział V. ............................................................................................................................................... 5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ........................................................................................... 5
Rozdział VI. .............................................................................................................................................. 6
PODSTAWY WYKLUCZENIA ................................................................................................................ 6
Rozdział VII. ............................................................................................................................................. 7
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ............................................. 7
Rozdział VIII........................................................................................................................................... 12
PODWYKONASTWO .......................................................................................................................... 12
Rozdział IX. ............................................................................................................................................ 12
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI .................................................................................... 12
Rozdział XI. ............................................................................................................................................ 13
WADIUM ........................................................................................................................................... 13
Rozdział XI. ............................................................................................................................................ 13
ZWIĄZANIE OFERTĄ .......................................................................................................................... 13
Rozdział XII. ........................................................................................................................................... 13
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ....................................................................................... 13
Rozdział XIII. .......................................................................................................................................... 15
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ............................................................................................. 15
Rozdział XIV........................................................................................................................................... 15
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI ............................................................ 15
Rozdział XV............................................................................................................................................ 15
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT ...................................... 15
Rozdział XVI........................................................................................................................................... 16

str. 2

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw
Znak sprawy: WDA.272.3.2016

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ...................................... 16
Rozdział XVII.......................................................................................................................................... 16
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ................................................................... 16
Rozdział XIX. .......................................................................................................................................... 16
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ............................................................................................... 16
Rozdział XX. ........................................................................................................................................... 17
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ........................................................................................................... 17

Załącznik do SIWZ
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Formularz oferty,

Załącznik nr 2 -

Formularz oświadczenia o którym mowa w art.25a ust. 1 ustawa Pzp.

Załącznik nr 3 -

Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy,

Załącznik nr 4 -

Wzór umowy.
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Rozdział I.
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05 – 075 Warszawa – Wesoła
NIP: 952 – 18 – 86 – 979
Godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Rozdział II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości
przedmiotu zamówienia poniżej 135 000 euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanym dalej „uPzp”.

Rozdział III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla wszystkich jednostek
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
(z uwzględnieniem zamówień uzupełniających) w następujących ilościach:
• Benzyna bezołowiowa 95
45 000 litrów
• Olej napędowy
3 500 litrów
Dostawa paliw realizowana będzie drogą transakcji bezgotówkowych i realizowana na
zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów (na podstawie kart
płatniczych wydanych przez Wykonawcę) na stacjach paliw na terenie RP należących
do Wykonawcy, jak również z którymi wykonawca podpisał stosowne umowy
umożliwiające Zamawiającemu dokonywanie bezgotówkowych transakcji.
2) Określenie przedmiotu zamówień uzupełniających
Przedmiotem zamówień uzupełniających jest dostawa paliw dla wszystkich jednostek
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Dostawa
paliw realizowana będzie drogą transakcji bezgotówkowych i realizowana na zasadzie
doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów (na podstawie kart płatniczych
wydanych przez Wykonawcę) na stacjach paliw na terenie RP należących do
Wykonawcy, jak również z którymi wykonawca podpisał stosowne umowy
umożliwiające Zamawiającemu dokonywanie bezgotówkowych transakcji.
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2. Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
• 09132100-4
• 09134100-8

Rozdział IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiot zamówienia: od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Rozdział V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego w pkt 2-4 niniejszego rozdziału warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W zakresie „kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej”
– Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
3. W zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej” - Zamawiający odstępuje od
uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
4. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej”- Zamawiający odstępuje od
uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
5. Spełnienie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”
1) Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
mogą polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej oraz zdolnościach technicznych
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych. Wykonawcy nie mogą polegać na potencjale innych
podmiotów w zakresie spełnienia warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy, kwalifikacji
zawodowych i wykształcenia osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
3) 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 wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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4) Jeżeli zdolności techniczne, lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5
pkt 1–4 oraz 8, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a)
Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)
Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, lub zawodowe, lub
sytuację finansową lub ekonomiczną.
6. Spełnienie warunków udziału przez konsorcjum.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poszczególne
warunki określone w pkt 2-4 niniejszego rozdziału mogą zostać spełnione przez jednego
Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

Rozdział VI.
PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, które
wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust pkt 1-4 oraz 8 ustawy
Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp,
a mianowicie:
1) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz. U z 2016 r. poz. 1574
z pózn. 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 (Dz. U. z 2015r. poz. 233 z pózn. zm.);
2) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) Jeżeli wykonawca lub osoba, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:
a)
Zamawiającym,
b)
Osobami uprawionymi do reprezentowania zamawiającego,
c)
Członkami komisji przetargowej,
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d)

Osobami, które złożyły oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie
zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu.
4) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; (…)
8) Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosowanych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub
ust. 5 pkt 1-4 oraz 8, 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, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww.
podstawie.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Rozdział VII.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie zawierające w szczególności informacje:
1) O tym, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w Rozdziale V SIWZ,
2) O tym, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust.
1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp,
3) O innych podmiotach na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia
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innego podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt 1-4 oraz 8,
oraz stosownymi informacjami o tym, których warunków, dotyczą udostępniane przez
inne podmioty zasoby,
4) O podwykonawcach, na zasobach których wykonawca nie polega, jeśli jest już
wiadome wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia,
5) Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom,
6) Informację dotyczącą podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust.
5 pkt 1-4 oraz 8 w odniesieniu do podwykonawców, jeśli podwykonawcy ci są już znani.
Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie
wskazane jest we wzorze zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ
Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do
zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia,
w szczególności przedstawiające zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów
powinien wynikać:
a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienie,
c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) Czy inne podmioty, na zdolność, których wykonawca powołuje się w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
2. Oświadczenie o grupie kapitałowej.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 (m.in. informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty
w postępowaniu), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli
oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym
samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Zakres oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków i brak podstaw
do wykluczenia.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
dokumentów
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
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2) Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert 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;
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 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) 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp;
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby
upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym.
Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na 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.
4. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum),
dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt 2-4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt 3 ppkt 1 składa ten Wykonawca – członek
konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.
5. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących podwykonawców, na których
zdolności Wykonawca nie polega.
W przypadku, gdy Wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy
Pzp podwykonawców na zasobach których Wykonawca nie polega, a którym zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia oświadczeń
i dokumentów dotyczących tych podwykonawców potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 5 pkt. 1-4 i 8:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2) Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
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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 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) 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.
6. Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczpospolitej Polskiej. Dokumenty osób mających miejsce
zamieszkania poza terytorium RP zasiadających w organach Wykonawców mających siedzibę
w RP.
1) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 niniejszego
rozdziału SIWZ:
a) Składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp
b) Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że 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;
• Nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości.
2) Dokumenty, o których mowa w lit. a i b tiret drugie , powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym
mowa w lit. b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem tego terminu.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju,
w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczeniem których dokument miał dotyczyć, złożonym przed
notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
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wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.
4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do
osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
składają dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
państwa, w którym osoba mająca miejsce zamieszkania w zakresie określonym
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce
zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed
notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego.
7. Charakter\Postać dokumentów lub oświadczeń.
Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których
polega Wykonawca oraz przez podwykonawców, składane są w postaci oryginału. Za oryginał
uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem.
Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę
albo podmiot trzeci albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego, albo podwykonawcę – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
8. Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów,
jeżeli:
1) Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim
przypadku, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów;
2) Zamawiający posiada aktualne oświadczenie lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy;
3) Wykonawca złoży zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydany przez
właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju,
w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na
dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce
odpowiednich dokumentów.
9. Język
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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Rozdział VIII.
PODWYKONASTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Zamawiający wymaga, by w stosunku do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza
powierzyć realizację części zamówienia, nie zachodziły okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1
oraz ust. 5 pkt. 1-4 i 8 ustawy Pzp.

Rozdział IX.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012
r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz
z 2016 r. poz. 147 i 615).
Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów
powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie
pisemnej formy oferty, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz
obowiązku zachowania charakteru/ postaci składnych dokumentów określonych w Rozdziale
VII.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma
obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
wydłużenie bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które Zamawiający ma
obowiązek udzielania odpowiedzi.
4. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym pytania od SIWZ i odpowiedzi
uznaje się za złożone w chwili, w której wpłynął on do siedziby adresata faksem, elektronicznie
lub został doręczony w inny sposób do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy. Przesyłając
oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi,
za pomocą faksu lub elektroniczne, każda strona ma obowiązek potwierdzić jej wpływ (lub
poinformować o braku wpływu) na żądanie drugiej strony.
5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Pani Halina Gniado
Tel. (22) 773 – 91 – 67
Kom. 606 131 625
Fax. (22) 773 – 59 – 09
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e-mail: wi-warszawa@piorin.gov.pl
w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
6. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05 – 075 Warszawa – Wesoła
Fax. (22) 773 – 59 – 09
e-mail: wi-warszawa@piorin.gov.pl

Rozdział XI.
WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium.

Rozdział XI.
ZWIĄZANIE OFERTĄ
1. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
3. 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 do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalna jest tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania ofertą.
5. Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą na wniosek zamawiającego
skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Rozdział XII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,
w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
2. Do oferty należy dołączyć oświadczanie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp złożone
w formie pisemnej zawierające informacje w zakresie wskazanym w pkt 1 Rozdział VIII SIWZ
oraz formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty
na komputerze lub maszynie do pisania.
4. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przez zdekompletowaniem
(np. zszyte, zbindowane).
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5. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę
wewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:
UWAGA PRZETARG
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę paliw” oraz „ Nie otwierać przed dniem 15.12.2016 godz.
11.00”
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzeć ją pieczęcią
Wykonawcy.
6. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie
jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie
wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
7. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty
przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być
dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem:
UWAGA PRZETARG
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę paliw” oraz „ Nie otwierać przed dniem 15.12.2016
godz.11.00”
oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty Wykonawca dołączy stosowne
dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1
do SIWZ.
10. Oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty
stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty bez użycia
załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane
w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty.
2) Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.
11. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone
w odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób), opisanej „tajemnica
przedsiębiorstwa”, dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać
umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy).
Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających
z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako
niepodlegającą ochronie i nie stanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Rozdział XIII.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa – Wesoła
Pokój nr 204 – Sekretariat , II piętro
2. Termin składania ofert upływa dnia 15.12.2016 r. o godzinie 10.00.
3. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia ofert do siedziby
Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego podanej w pkt. 1 niniejszego rozdziału
w dniu 15.12.2016 r. o godzinie 11.00 w sali nr 233
5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.
6. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo
i oczekiwanie w sali nr 233 (II piętro) co najmniej na 5 minut przed terminem określonym
w pkt. 4.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) Ceny i dostępności stacji paliw zawartych w ofertach.

Rozdział XIV.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu ofertowym.
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich
opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena musi być podana w złotych polskich,
cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji
zamówienia, niezależnie od wszystkich czynników.
4. Płatności dokonywane będą przelewem na konto Wykonawcy na podstawie wystawionych
faktur VAT.
5. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Rozdział XV.
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych
kryteriach:
• Najniższa cena
waga 90%
• Dostępność stacji paliw
waga 10%
2. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.
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3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i oceny ofert, Zamawiający będzie
stosował wyłącznie kryteria określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad:
1) Oferta w zakresie każdego z kryteriów może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Ilość
punktów obliczonych zgodnie z podanymi niżej algorytmami zostanie pomnożona
przez wagę danego kryterium.
2) Obliczanie oceny punktowej dla kryterium „najniższa cena” odbędzie się
w następujący sposób:
a) Ocena punktów badanej oferty = 10 x (Cmin/Cn),
• 10 – maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta
w zakresie danego kryterium;
•

Cmin – minimalna cena oferowana;

• Cn – cena badanej oferty;
3) Obliczanie ceny punktowej dla kryterium „dostępność stacji paliw” odbędzie się
w następujący sposób:
a)

Ocena punktów badanej oferty = 10 x (Gn/Gmax),
• 10 – maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta
w zakresie danego kryterium;
•

Gn – ilość stacji w badanej ofercie;

• Gmax – maksymalna proponowana ilość stacji.
5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w wyniku
oceny oferty na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 1 niniejszego rozdział.

Rozdział XVI.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawca przed zawarciem umowy poda Zamawiającemu wartość umowy bez podatku od
towarów i usług (wartość netto).
2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są
przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić Zamawiającemu
umowę konsorcjum.

Rozdział XVII.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIX.
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy.
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Rozdział XX.
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w art. 180
ust. 2 ustawy Pzp, oraz skarga do sądu.
2. Wykonawca może także poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.
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