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 Rozdział I 

Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest: 

- Zakup paliwa, zaopatrzenie w akcesoria i części do samochodów, zapewnienie korzystania 

z usług rozprowadzanych i wykonywanych przez sieci stacji benzynowych dla pojazdów 

eksploatowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Krakowie oraz jego komórki organizacyjne (Kraków, Tarnów, Bochnia, Dąbrowa 

Tarnowska, Gorlice, Limanowa, Miechów, Myślenice, Nowy Sącz, Proszowice, Sucha 

Beskidzka, Olkusz, Oświęcim, Zakopane). 

Szacunkowe zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy: 

*etylina bezołowiowa 95 wynosi około 32 000 litrów, 

*olej napędowy wynosi około 2 400 litrów, 

*skroplony gaz (LPG) około 2 600 litrów, 

 

- Zaopatrzenie w akcesoria i części do samochodów rozprowadzane przez sieci stacji 

benzynowych, 

 

- Zapewnienie korzystania z usług wykonywanych przez sieć stacji benzynowych. 

 

- Paliwo w wyniku postępowania ma być kupowane na stacjach paliw leżących w niżej 

wymienionych gminach i najbliższej okolicy, tj. 10 km od granicy administracyjnej gminy: 

* Bochnia 

* Dąbrowa Tarnowska 

* Gorlice 

* Kraków 

* Limanowa 

* Miechów 

* Myślenice 

* Nowy Sącz 

* Olkusz 

* Oświęcim 

* Proszowice 

* Sucha Beskidzka 

* Tarnów 

* Zakopane 

 

- Transakcje będą rozliczane bezgotówkowo, przy pomocy indywidualnych kart 

magnetycznych lub mikroprocesorowych zwanych dalej kartami. Karty będą drukowane 

zamawiającemu bezpłatnie. 

 Zamówienie obejmuje: 

1) zakup paliwa, akcesoriów, części do samochodów oraz korzystanie z usług 

wykonywanych przez sieć stacji benzynowych na terenie RP za pomocą kart, 

2) centralne rozliczanie zawartych, przy pomocy kart, transakcji fakturami VAT 

i przesyłanie wykazu wszystkich przeprowadzonych transakcji dwa razy 

w miesiącu 

3) pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość i wartość zakupu paliwa), 

z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego  pojazdu. 

 

2. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

CPV–09.13.21.00-4, CPV-09.13.30.00-0, CPV–09.13.41.00-8. 
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Rozdział II 

Opis odpowiednich części zamówienia przy składaniu ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Rozdział III 

Wymagany termin realizacji zamówienia. 
Zamówienie będzie realizowane w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

Rozdział IV 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców. 
Wykonawca musi spełniać poniższe wymagania: 

1. Złożyć, w terminie określonym w niniejszej specyfikacji, wypełniony i podpisany 

przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do składania oświadczeń woli 

w imieniu oferenta „FORMULARZ OFERTOWY WYKONANIA ZAMÓWIENIA” 

zwany dalej „formularz ofertowy” zgodny ze wzorem załączonym do specyfikacji – 

Załącznik Nr I do S.I.W.Z. 

2. Przedstawić formularz ofertowy wraz z załącznikami:  

a. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenia 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

b. dokumenty (koncesje) określające wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia 

działalności obejmującą detaliczną sprzedaż paliw płynnych, 

c. oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

d. jeżeli podpisy na ofercie nie wynikają m.in. z odpisu lub wyciągu z właściwego 

rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie dokumentu lub jego odpisu, 

uprawniającego do składania podpisów w imieniu wykonawcy, 

e. w przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie (np. konsorcjum), do 

oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. a, b i c odpowiednie dla 

każdego podmiotu oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów 

w postępowaniu, 

f. pełnomocnictwo może być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, 

g. jeżeli składane dokumenty sporządzone są w języku innym niż język polski, należy 

złożyć je wraz z ich tłumaczeniami sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego, 

h. dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność 

oryginałem przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę, 

i. wszystkie dokumenty powinny być aktualne, czytelne i podpisane przez 

uprawnione do reprezentowania osoby. 

3. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

a.  posiadać co najmniej 100 punktów sprzedaży w sieci stacji benzynowych 

równomiernie rozłożonych we wszystkich województwach na terenie RP 

z zastrzeżeniem, że w województwie małopolskim stacje paliw powinny znajdować 
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się w odległości do 10 km od siedzib Oddziałów WIORiN, akceptujących karty 

magnetyczne, mikroprocesorowe, 

b. zapewnić pełną dokumentację każdego zakupu (data, miejsce, ilość i wartość 

paliwa) z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego  tankującego pojazdu, 

c. umożliwić bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji na podstawie kart 

magnetycznych, 

d. rozliczać wszystkie transakcje w PLN, 

e. zapewnić blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w całej sieci. 

4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia publicznego, na 

podstawie art. 24 ustawy. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie choćby części zamówienia osobom trzecim. 

Niespełnienie któregokolwiek z wymagań skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

z postępowania. 

 

Rozdział V 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków. 
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa 

w art.22 ustawy, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą: 

a. aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualnego 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, stanowiący zał. nr 1 do formularza ofertowego. 

b. dokumentu (koncesji) określającego wymagane prawem uprawnienia do 

prowadzenia działalności obejmującej detaliczną sprzedaż paliw płynnych, 

stanowiącego zał. nr 2 do formularza ofertowego. 

c. oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy, o treści zgodnej z zawartą 

we wzorze oferty stanowiącym załącznik nr I do niniejszej specyfikacji. 

2. Jeżeli podpisy na ofercie nie wynikają m.in. z odpisu lub wyciągu z właściwego 

rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie dokumentu lub jego odpisu, 

uprawniającego do składania podpisów w imieniu wykonawcy. 

3. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie (np. konsorcjum), do 

oferty należy załączy dokumenty wymienione w pkt. 1) litery a) – c) odpowiednie dla 

każdego podmiotu oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów 

w postępowaniu. 

4. Pełnomocnictwo może by przedłożone w formie oryginału lub kserokopii, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

5. Jeżeli składane dokumenty sporządzone są w języku innym niż język polski, należy 

złożyć je wraz z ich tłumaczeniami sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego. 

6. Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. 

7. Wszystkie dokumenty powinny by aktualne, czytelne i podpisane przez uprawnione 

do reprezentowania osoby. 
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Rozdział VI 

Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazania oświadczeń, dokumentów i wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie. 

Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania 

i umieści wyjaśnienia także na stronie internetowej na której umieszczona jest specyfikacja. 

Zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać sobie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mail: 

- nr faksu Zamawiającego: (012) 430-49-64,  

- e-mail Zamawiającego: wi-krakow@piorin.gov.pl, da-krakow@piorin.gov.pl.  

Każdy przekazany tą drogą dokument wymaga niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania 

na żądanie drugiej strony. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania wykonawców. 

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: 

Pani Agnieszka Winiarska 

Pani Agnieszka Kapałka 

tel. 012  / 623-28-15;            fax. 012/  430-49-64 

e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl, da-krakow@piorin.gov.pl  

nr pokoju – 16,                   godziny pracy – pon-pt godz. 730 do 1530 

 

Rozdział VII 

Wadium. 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

 

Rozdział VIII 

Termin związany z ofertą. 
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu 

składnia ofert. 

 

Rozdział IX 

Opis sposobu przygotowania oferty. 
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przygotować ofertę zgodnie 

z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

Oferta powinna być sporządzona na wzorze formularza ofertowego, stanowiącym załącznik 

nr I do niniejszej specyfikacji albo według niego. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym – na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. 

Oferta (każda zapisana strona oferty) oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnie z zapisami ustawowymi. 

Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby lub osób podpisujących ofertę. 

mailto:wi-krakow@piorin.gov.pl
mailto:da-krakow@piorin.gov.pl
mailto:wi-krakow@piorin.gov.pl
mailto:da-krakow@piorin.gov.pl
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Wszystkie kartki oferty powinny by trwale połączone, wszystkie zapisane strony oferty 

powinny by ponumerowane kolejnymi numerami, a we wskazanym we wzorze formularza 

ofertowego miejscu należy podać łączną liczbę stron całej (wraz z załącznikami) oferty. 

Każdy wykonawca może złoży w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych. 

Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać złożona w zamkniętym opakowaniu 

opatrzoną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz napisem: 

„Przetarg WAD.272.3.2017 na dostawę paliwa nie otwierać przed dniem 14.11.2017r. do 

godziny 12.15.” 

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty powinny by w postaci oryginału, odpisu, wypisu, 

wyciągu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie musi by 

opatrzone pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i napisem „Za zgodność 

z oryginałem” 

Poświadczona powinna by każda strona. 

 

Rozdział X 

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert: 

-  w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

swą wycofuje, w zamkniętej kopercie adresowanej jak w Rozdziale IX z dopiskiem 

„wycofanie”, 

-  w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia , określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga 

za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów wykonawca 

winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy 

zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak 

w Rozdziale IX , przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany” 

2. Wykonawca nie może wprowadzać zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie 

terminu składania ofert. 

 

Rozdział XI 

Określenie miejsca i terminu składania ofert. 
Oferty należy składać osobiście, w dni robocze w godzinach 800 - 1500, do dnia 

14.11.2017 roku do godziny 1200, w siedzibie Zamawiającego, pok. 222 lub też przesłać do 

ww. terminu na adres Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone bez 

rozpatrzenia. Za dotrzymanie terminu złożenia oferty uważa się dzień i godzinę doręczenia 

oferty Zamawiającemu, a nie datę jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

 

Rozdział XII 

Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada 2017r. o godz.1215  w siedzibie 

Zamawiającego. 

Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 

wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu 

wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji. 

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia ofert na posiedzeniu niejawnym.  
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Zgodnie z art. 92 ustawy Zamawiający poinformuje niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania. 

 

Rozdział XIII 

Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
Cena oferty za wykonanie całości zamówienia musi być podana liczbowo i słownie, 

z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena musi by podana w złotych polskich. Wykonawca 

poda także ceny jednostkowe litra paliwa na dzień składania oferty. Cena jednostkowa za 

1 litr dostawy może podlega zmianom o uzasadnione i niezależne od wykonawcy przesłanki 

mające wpływ na jej wysokość i obowiązywać będzie jako podstawa obliczenia w dniu 

sprzedaży. 

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 87 ustawy  i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do wykonawcy. 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie 

można poprawić na podstawie art.87 ust. 2 pkt 2 ustawy). 

 

Rozdział XIV 

Opis wszelkich kryteriów którymi Zamawiający będzie kierował się przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów. 
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, dla których 

przypisano wagę w %: 

 

1) dostępność stacji paliw akceptujących karty (AW) - 20 % 

Formuła oceny: 

A       – ilość stacji paliw oferty badanej 

Amax  – największą ilość stacji paliw podanych w ofertach (A) 

AW   =   (A / Amax ) x 20 [pkt] 

 

2) dostępność stacji paliw oferty badanej we wskazanych gminach i okolicy(BW) - 40% 

Formuła oceny: 

B       – ilość stacji paliw oferty badanej 

Bmax  – największą ilość stacji paliw podanych w ofertach (B) 

BW   =   (B / Bmax ) x 40 [pkt] 

 

3) ocena kompleksowej obsługi (CW) - 40%  

Formuła oceny: 

Cmin  – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert (C) 

C      – cena brutto badanej oferty 

CW   =   (Cmin / C )  x 40 [pkt] 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (AW + 

BW + CW). 
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Rozdział XV 

Sposób zawarcia umowy. 
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie po 7 dniach od 

ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu 

związania ofertą. O terminie i miejscu podpisania umowy wykonawca zostanie 

powiadomiony. 

2. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji – Załącznik Nr II do 

S.I.W.Z. 

 

Rozdział XVI 

Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
1. Zamawiający będzie tankował paliwo na stacjach wybranego dostawcy według 

potrzeb. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilości zakupu paliwa 

oszacowanego w rozdziale I. 

3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w umowie, za sukcesywnie 

zakupywane paliwo mogą ulec zmianie. Podstawą zmiany cen paliw płynnych za 1 litr 

będzie   zamieszczona informacja na stacjach paliw.  

4. Rozliczenie Dostawcy i Zamawiającego będzie następowało w cyklu 14-dniowym 

poprzez wystawienie faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności liczonym od 

dnia dostarczenie faktury do siedziby Zamawiającego. 

5. Faktury wystawione będą na sumę zawartych transakcji stanowiącą zbiorcze 

rozliczenia jednostkowych zakupów po cenie obowiązującej w danym dniu na danej 

stacji. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia i stałej aktualizacji listy samochodów  

o których będzie tankowane paliwo 

7. Zamawiający zapłaci dostawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie należności 

od dnia, w którym zapłata miała być dokonana. 

8. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

9. Zamawiający może odstąpi od umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy. 

Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania 

i Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

10. Strony ustalają, iż zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

 

Rozdział XVII 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy. 

 

Rozdział XVIII 

Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 
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Rozdział XIX 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego. 
1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Projekt umowy. 

 

 

 

 

Kraków dnia, ………………. 

 

ZATWIERDZAM 

 

………………….. 


