SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 221 000 EURO.
Sygn. postępowania: NZ-240-23/2018
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Bezgotówkowy zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz usług mycia na stacjach
wykonawcy

ZATWIERDZAM:
Data: 30.03.2018 r.
Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Patrycja Pabich
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Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają:
1. „ustawa Pzp” – ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.);
2. „SIWZ” – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
3. „Zamawiający” lub „PIG-PIB” – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;
4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp.
1.

ZAMAWIAJĄCY
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4
NIP: 525-000-80-40
REGON: 000332133
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000122099.

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 221 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz
usług mycia na stacjach wykonawcy.
3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
- Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
- Załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.
3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod i nazwa CPV:
09132000-3 etylina
09134000-8 olej napędowy
34300000-0 materiały eksploatacyjne
50111230-6 myjnia samochodowa

4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od
01.05.2018 r. do 30.04.2020 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy - w zależności od
tego, które zdarzenie wystąpi pierwsze.
5.

OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE
5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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6.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
7.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
7.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

7.2. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi udzieloną zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze.
zm.).
7.3. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że
7.3.1.

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej 2 dostawy
bezgotówkowej sprzedaży paliw na podstawie kart flotowych o wartości, co najmniej 800 000,00
zł każda z dostaw. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać,
że do chwili składania ofert, wartość każdej z wykonanych częściowo dostawy wynosi co najmniej
800 000,00 zł.

7.3.2.

do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej następującym potencjałem technicznym:
minimum 6 stacjami paliw na terenie każdego województwa, w tym minimum 3 stacjami w
każdym mieście wojewódzkim czynnymi przez 24 godziny na dobę, w tym również minimum 3
stacjami paliw z dostępnością usługi myjni w każdym mieście wojewódzkim.

7.4. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”.
7.4.1. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, mogą polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.4.2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe.
7.5. Spełnianie warunków udziału przez konsorcjum.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
warunki określone w pkt 7.3 SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub
łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.6. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniach i dokumentach.
7.7.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia –
nie spełnia”.
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8.

PODSTAWY WYKLUCZENIA
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
8.2. oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
przy czym:
8.2.1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę 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 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli 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 2017 r. poz. 2344 ze zm.).
8.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1
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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww. podstawie.
8.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
8.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających
wspólną ofertę przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt. 8.1 i 8.2 SIWZ
oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

9.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE
PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
zawierające w szczególności informacje:
9.1.1. o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w pkt 7 SIWZ,
9.1.2. o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
9.1.3. o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw
wykluczenia innego podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp – jeżeli dotyczy.
9.1.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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 przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów powinien wynikać:
9.1.3.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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9.1.3.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
9.1.3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
9.1.3.1.4. czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
9.1.4. o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców w składanej ofercie.
Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie wskazany jest
we wzorze zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ.
9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10. OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 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.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa
każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

Wzór oświadczenia zostanie opublikowany wraz z informacją z otwarcia ofert.
11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W CELU POTWIERDZENIA, ŻE
WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
11.1. Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że przeprowadzenie ww. procedury jest nieuzasadnione lub
niecelowe może odstąpić od jej zastosowania.
11.2. Niemniej jednak, 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.
11.3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 11.4 i 11.5 SIWZ (w razie konieczności
także w pkt 11.6 i 11.8 SIWZ).
11.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7 SIWZ,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
11.4.1. Aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
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11.4.2. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - na formularzu
zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ (Wykaz dostaw)
Dowodami, o których wyżej mowa, są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były
wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
• oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których wyżej
mowa.
11.4.3. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi –
na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 (Wykaz narzędzi).
11.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
11.5.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie
ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp;

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa
każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
11.6. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od
Wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
11.6.1. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do innego podmiotu:
11.6.1.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym
zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.
Stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków, których spełnianiu
one służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty tych podmiotów w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
11.7. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
(konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt 11.4.1, 11.5.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt. 11.4.2-11.4.3 SIWZ składa ten
Wykonawca – członek konsorcjum, który wykazuje spełnianie odpowiedniego warunku udziału w
postępowaniu.
Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
11.8. Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej
11.8.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11.5.1 – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11.8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.8.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
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11.8.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, nie wydaje się dokumentów o których
mowa w pkt 11.8.1., zastępuje się je dokumentami zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania
tej osoby. Przepisy pkt. 11.8.2. stosuje się.
11.8.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób,
które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym osoba ma miejsce
zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 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.
Przepisy pkt. 11.8.2 stosuje się.
11.9.

11.10.

Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń:
11.9.1. Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega
Wykonawca, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w
formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
11.9.2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
11.9.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę
albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
11.9.4. Wszelkie poprawki lub zmiany (skreślenie, itp.) w dokumentach lub oświadczeniach muszą być
podpisane własnoręcznie przez uprawnioną osobę, w miejscu dokonanej poprawki lub zmiany.
Naniesione zmiany muszą być czytelne.
Reprezentacja i pełnomocnictwo
11.10.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
11.10.2. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest
upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
11.10.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców.

11.11. Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli:
11.11.1.
11.11.2.

11.

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,
Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy (ze
wskazaniem nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

12.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
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1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1219). Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów
powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej formy
oferty oraz obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów i oświadczeń określonych
w pkt 9, 10 i 11 SIWZ.
12.2 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.
12.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął w terminie późniejszym 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
biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które Zamawiający ma obowiązek udzielenia
odpowiedzi.
12.4 Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi uznaje się
za złożone w chwili, w której wpłynął on do siedziby adresata 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 elektronicznie, każda strona ma obowiązek
potwierdzić jej wpływ (lub poinformować o braku wpływu) na żądanie drugiej strony.
12.5 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Anna Napiórkowska (Dział Zamówień Publicznych)
tel. + 48 22 459 29 92
e- mail: anna.napiorkowska@pgi.gov.pl
12.6 Wszelką korespondencję
Zamawiającego:

dotyczącą

prowadzonego

postępowania

należy

kierować

na

adres

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
e-mail: anna.napiorkowska@pgi.gov.pl
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w pkt
16.2 SIWZ.
15

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

15.1 Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. Propozycje rozwiązań m.in.
alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
15.2 Oferta musi zawierać co najmniej:
15.2.1 wypełniony i skonkretyzowany formularz „Oferta”, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
15.2.2 wypełniony Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 3.1 do SIWZ;
15.2.3 oświadczenia, o których mowa w pkt. 9 SIWZ;
15.2.4 wykaz stacji benzynowych na terenie Polski, w celu dokonania oceny oferty w kryterium oceny
ofert, o którym mowa w pkt 18.4.4 SIWZ;
15.2.5 dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
8

15.2.6 zobowiązanie podmiotu trzeciego
w pkt 9.1.3.1. SIWZ (jeżeli dotyczy).

do

udostępnienia

zasobów,

o

których

mowa

15.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.
15.4 Brak informacji, o której mowa w pkt 9.1.4. SIWZ, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
15.5 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
15.6 Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, z załączonymi
dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SIWZ.
15.7 Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny,
pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
15.8 Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na komputerze lub wypełnienie druków czytelnym pismem
ręcznym.
15.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski.
15.10 W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 11.11.1 SIWZ w języku obcym,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
15.11 Wykonawca może przepisać druki Zamawiającego, jednakże treść zawarta we wzorach Zamawiającego nie
może ulec zmianie.
15.12 Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiającego wszelkie pliki zawierające edytowalne
wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, a wersjami
obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie .pdf lub .xml.
15.13 Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron powinna
rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
15.14 Oferta po jej otwarciu, w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert, jest jawna.
15.15 Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, była podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
15.16 Zamawiający zaleca złożenie oferty w taki sposób, aby nie uległa zdekompletowaniu.
15.17 Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
15.18 Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
oraz opisana następująco:
Oferta na „Bezgotówkowy zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz usług mycia na stacjach
wykonawcy”
(sygn. postępowania: NZ-240-23/2018)
Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 09.04.2018 roku.
15.19

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

15.20

W przypadku przekazania oferty do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiście lub posłańca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę i godzinę jej wpływu do
Kancelarii PIG-PIB.

15.21

Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena. Jeżeli
Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami,
wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

15.22

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Dla uznania
skuteczności wycofania złożonej oferty konieczne jest otrzymywanie przez Zamawiającego
9

powiadomienia podpisanego przez osoby uprawnione, o wycofaniu oferty, przed upływem
ostatecznego terminu wyznaczonego do składania ofert.
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15.23

Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone
do oferty.

15.24

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, z adnotacją na kopercie WYCOFANIE.

15.25

Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy jego oferta nie będzie otwierana.

15.26

Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419), co do
których Wykonawca:
15.26.1

zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą
być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”. Wykonawca zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą uzasadnienie zawierające w szczególności: określenie charakteru jaki
mają zastrzeżone informacje, wskazanie działań jakie zostały podjęte przez Wykonawcę w
celu zachowania poufności informacji zawartych w dokumentach oraz wskazanie czy
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały wcześniej ujawnione do
wiadomości publicznej.

15.26.2

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 niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15.26.3

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

15.26.4

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 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 Pzp).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1 Oferty należy składać na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Kancelaria Ogólna (parter budynku, pok. 1)
czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
16.2 Termin składania ofert upływa 09.04.2018 r. o godz. 10:00
16.3 Oferty dostarczone do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca
będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia do terminu
określonego w pkt 16.2 SIWZ. Decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej PIG-PIB.
16.4 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie na składanie
ofert.
16.5 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.04.2018 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego w bud.
A, pok. nr 220.
16.6 Otwarcie ofert jest jawne.
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16.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pgi.gov.pl/przetargi informacje
dotyczące:
16.7.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia;
16.7.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
16.7.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
-jeżeli dotyczy
17

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

17.1 Wykonawca wyliczy cenę oferty, na podstawie Formularza cenowego – Załącznik nr 3.1 do SIWZ. Do
wyliczenia uśrednionej ceny brutto za 1 litr paliwa, usługę myjni program standardowy, płyn do
spryskiwaczy należy przyjąć ceny ze wszystkich wykazanych stacji, którymi Wykonawca ma dysponować na
dzień składania ofert. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających
obowiązujące u Wykonawcy ceny paliw na dany dzień – dzień ogłoszenia postępowania w Biuletynie
Zamówień Publicznych tj. 30.03.2018 r. (np. kopia paragonu potwierdzona „za zgodność z oryginałem”,
zbiorczy wydruk z systemu księgowo-kasowego Wykonawcy, wewnętrzny raport Wykonawcy zawierającego
wykaz cen, które obowiązywały na danej stacji w danym dniu sprzedaży).
17.2 Wyliczoną cenę z Formularza cenowego Wykonawca przeniesie do Formularza ,,Oferta’’ – Załącznik nr 3
do SIWZ.
17.3 Cena w formularzu „Oferta” musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaży towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz
podatkiem akcyzowym.
17.4 Ceny za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia uznaje się za zmienne –zależne od cen w dniu
zakupu na stacji paliw Wykonawcy, obniżonych o stały „opust”, jaki zaoferował Wykonawca w tabelach I,
II i III formularza cenowego.
17.5 Wykonawca w tabeli I w kolumnie 4 Formularza cenowego wpisze zaoferowany opust w procentach (%)
dla benzyny bezołowiowej jak i oleju napędowego. Wartość opustu będzie taka sama zarówno dla benzyny
bezołowiowej jak i oleju napędowego – w przypadku zaoferowania różnego opustu oferta będzie podlegać
odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
17.6 Wykonawca w tabeli II w kolumnie 4 Formularza cenowego wpisze zaoferowany opust w procentach (%)
dla usług mycia samochodów. Wskazana wartość opustu będzie obowiązywała dla wszystkich usług mycia
samochodów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
17.7 Wykonawca w tabeli III w kolumnie 4 Formularza cenowego wpisze zaoferowany opust w procentach (%)
dla zakupu akcesoriów samochodowych. Wskazana wartość opustu będzie obowiązywała dla wszystkich
akcesoriów wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
17.8 W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w tabeli I, II lub III opustu, Zamawiający uzna że opust wynosi
0%.
17.9 W kolumnie 5 Wykonawca wpisze ceny brutto jednostkowe wyliczone po uwzględnieniu opustu z kolumny
4. W kolumnie 8 Wykonawca wpisze cenę brutto wyliczoną po przemnożeniu ceny jednostkowej brutto po
opuście z kolumny 6 i szacunkowej ilości z kolumny 7.
17.10 Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17.11 Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, 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
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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.
17.12 Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów) jeżeli cena oferty lub jej istotne
części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
17.13 Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co
najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
17.14 Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o
co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w
szczególności istotnej zmiany cen rynkowych.
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OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
18.1 Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
18.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
Numer

Nazwa kryterium

Kryterium
1
Cena

2
18.3

Waga podana
w punktach

Cena za zakup paliwa

70

Cena za zakup akcesoriów

5

Cena za usługi mycia samochodów

5

Liczba stacji benzynowych na terenie Polski

20

Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert
niepodlegających odrzuceniu.

18.4 Sposób obliczenia wartości punktowej:
18.4.1

w kryterium cena za zakup paliwa:
najniższa cena

Cp = ---------------------------------- x 70 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 70 pkt.
18.4.2

w kryterium cena za zakup akcesoriów:
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najniższa cena
Ca = ---------------------------------- x 5 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 5 pkt.
18.4.3

w kryterium cena za usługi mycia samochodów:
najniższa cena

Cm = ---------------------------------- x 5 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 5 pkt.

18.4.4 w kryterium liczba stacji benzynowych na terenie Polski:
liczba stacji w ofercie badanej
Sb = ---------------------------------------------- x 20 pkt
największa liczba stacji
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt.
Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia wykazu wszystkich należących do sieci Wykonawcy
stacji benzynowych na terenie Polski. Zamawiający do obliczenia punktów w kryterium liczba
stacji benzynowych na terenie Polski z wykazu wszystkich stacji benzynowych wskazanych przez
Wykonawcę odejmie 96 stacji, którymi Wykonawca zobowiązany jest wykazać się na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.3.2 SIWZ.
Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty ww. Wykazu nie zostaną mu przyznane punkty w tym
kryterium. Wykaz nie podlega uzupełnieniu.
18.4.5 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze
wzorem:
C = Cp+Ca+Cm+Sb
Gdzie:
C- suma liczby punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena paliwa”, „Cena akcesoriów”, „Cena za usługi
mycia samochodów”, ,,liczba stacji benzynowych”
Cp- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena za zakup paliwa”
Ca- liczba punktów uzyskanych w kryterium „za zakup akcesoriów”
Cm- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena za usługi mycia samochodów”
Sb- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,liczba stacji benzynowych na terenie Polski”
18.4.6 Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z niższą ceną.
18.4.7 Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających
odrzuceniu.
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19

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

19.1.1 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci mogą zostać
zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
19.1.2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
19.1.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić:
19.1.3.1

pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów,

19.1.3.2

wykaz wszystkich stacji benzynowych Wykonawcy na terenie Polski (w przypadku gdy Wykonawca
nie załączy powyższego wykazu do Oferty).

20 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21

WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

21.1 Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym
w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w Istotnych postanowieniach umowy –
załącznik nr 2 do SIWZ.
21.2 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla całej
SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
21.3 Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie
realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
21.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
21.5 Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych postanowieniach
umowy.
22 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁYGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
23.1 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
23.2 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
23.3 Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
24 ZAŁĄCZNIKI:
24.1 Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
24.2 Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy;
24.3 Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz „Oferta”;
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24.4 Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Formularz cenowy;
24.5 Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania;
24.6 Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz dostaw;
24.7 Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz narzędzi.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw, akcesoriów, opłaty za przejazd autostradą
oraz usługi mycia samochodów służbowych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego
Instytut Badawczego na podstawie 72 kart magnetycznych (w tym 69 spersonalizowanych
odpowiednio do stanu floty PIG-PIB oraz 3 szt. na okaziciela) przez cały czas trwania umowy lub do
wyczerpania środków finansowych, które Zamawiający przeznacza na realizację przedmiotu umowy w
zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze.
2. Akcesoria, które Zamawiający będzie mógł zakupić w ramach zakupu bezgotówkowego to: kamizelka
odblaskowa, trójkąt bezpieczeństwa, odświeżacz samochodowy – zawieszany, spray do tapicerki, spray
do alufelg, olej silnikowy, olej do wspomagania, klucz do kół, gaśnica samochodowa, apteczka
samochodowa z wyposażeniem, woda destylowana, płyn do chłodnicy, płyn hamulcowy, płyn do
spryskiwaczy, linka holownicza.
3. Przewidywana ilość zakupu paliwa w okresie objętym umową wynosi:
a) benzyna bezołowiowa PB 95 – 15 000 litrów;
b) olej napędowy ON – 150 000 litrów.
4. Jakość paliw musi być zgodna z Polską Normą: PN-EN 228:2013-04, PN-EN 590:2013-12 (lub
równoważne) i obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
5. Wskazane przez Zamawiającego normy zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia, zostały
podane wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych, jakimi co najmniej winny
odpowiadać zamawiane produkty. Takie parametry pozwolą Zamawiającemu na utrzymanie
standardów koniecznych do zapewnienia wymaganej jakości paliw.
6. Zakup, o którym mowa powyżej będzie realizowany za pomocą kart magnetycznych w stacjach paliw
znajdujących się na terenie całego kraju, a należących do sieci stacji Wykonawcy.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na 69 kartach magnetycznych zamieszczał informacje
dotyczące numeru rejestracyjnego każdego samochodu i tak zaopatrzone karty dostarczył do siedziby
Zamawiającego w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostępu do kart magnetycznych online w celu sprawowania
bieżącej kontroli nad ich wykorzystaniem w zakresie zakupu paliwa, akcesoriów, usługi mycia, z
możliwością ograniczenia zakupów na poszczególnych kartach.
9. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy sprawowali bieżącą kontrolę korzystania z kart
magnetycznych w taki sposób, że każdorazowo w czasie tankowania samochodu, zakupu akcesoriów
lub korzystania z usługi mycia samochodu będą kontrolować numer rejestracyjny samochodu, dla
którego nastąpił zakup paliwa, akcesoriów lub usługa mycia.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zamawiania dodatkowych kart magnetycznych w przypadku
zwiększenia Floty PIG-PIB w ramach obowiązującej umowy.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował również kartami magnetycznymi na okaziciela,
ilość takich kart każdorazowo zostanie potwierdzona mailowo przez osobę odpowiedzialną za
realizację umowy oraz upoważniona do kontaktów z Wykonawcą po stronie Zamawiającego.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne Postanowienia Umowy
UMOWA NR ……………
zawarta w dniu ……………………………2017 r. w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie
(adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40, Regon 000332133,
w imieniu którego działa:
………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy
………………………,
wpisaną
do
rejestru
przedsiębiorców
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy……………………….……w …………….…….. , ………… Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………..……., NIP ……………………………………,
Regon ……………………………………,
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)*
panem/panią ……………………………………….. zam. ……………….., ul. …………………
działającym/ą pod firmą ………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………,
NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą
przez:
…………………………..(na
mocy
……………………………………………..)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią ……………………………………….. zam. ……………….., ul. …………………
działającym/ą pod firmą ………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………,
NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą
przez:
…………………………..(na
mocy
……………………………………………..)
panem/panią ……………………………………….. zam. ……………….., ul. …………………
działającym/ą pod firmą ………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………,
NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą
przez:
…………………………..(na
mocy
……………………………………………..)
działającymi jako wspólnicy
spółki cywilnej …………………………………………….., adres
…………………………, NIP ………………………..
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Strona 17 z 36

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
pn. Bezgotówkowy zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz usług mycia na stacjach
wykonawcy (NZ-240-23/2018), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp” – została zawarta Umowa (dalej „Umowa”) o
następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu, na należących do sieci Wykonawcy
stacjach na terenie całego kraju, na podstawie wydanych Zamawiającemu kart magnetycznych –
elektronicznych kart flotowych (69 spersonalizowanych odpowiednio do stanu floty PIG-PIB oraz 3
szt. na okaziciela), paliwa do standardowego baku samochodowego, opłat autostradowych oraz
akcesoriów i usług mycia tj.:
1) benzyny bezołowiowa PB 95 – do 15 000 litrów w okresie trwania umowy, z możliwością
alternatywnego zakupu PB 98,
2) oleju napędowego ON – do 150 000 litrów okresie trwania umowy z możliwością alternatywnego
zakupu ON o podwyższonej jakości,
3) akcesoriów tj.: kamizelek odblaskowych, trójkątów bezpieczeństwa, odświeżaczy samochodowych
– zawieszanych, sprayów do tapicerki, sprayów do alufelg, oleju silnikowy, oleju do wspomagania,
kluczy do kół, gaśnic samochodowych, apteczek samochodowych z wyposażeniem, wody
destylowana, płynu do chłodnicy, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, linek
holowniczych;
4) usług mycia samochodów;
5) opłat autostradowych;
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia oraz
Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy – Oferta Wykonawcy.
3. Umowa realizowana będzie sukcesywnie w okresie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż
od 01.05.2018 r. do 30.04.2020 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy - w
zależności od tego, które zdarzenie wystąpi pierwsze.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 2.
Warunki realizacji
Sukcesywny zakup paliwa tj. benzyny bezołowiowej PB 95 (z możliwością alternatywnego zakupu PB
98) i oleju napędowego (z możliwością alternatywnego zakupu oleju napędowego o podwyższonej
jakości), opłat autostradowych, akcesoriów i usług mycia samochodów dokonywany będzie w
systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych w stacjach paliw należących do
sieci stacji Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie całego kraju.
Wykonawca bez pobierania opłaty zobowiązuje się wydać i dostarczyć do Zamawiającego
elektroniczne karty flotowe (69 kart wystawionych na numery rejestracyjne samochodów
Zamawiającego oraz 3 karty na okaziciela), umożliwiające bezgotówkowy zakup paliwa, akcesoriów i
usług mycia samochodów na stacjach Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i aktywowania elektronicznych kart flotowych, o których
mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania pisemnej instrukcji z zakresu posługiwania się
elektronicznymi kartami flotowymi dla pracowników Zamawiającego lub – na wniosek
Zamawiającego – do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w tym zakresie.
Wykaz samochodów Zamawiającego, mogących dokonywać zakupu w systemie bezgotówkowym
stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy.
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6. Wykaz wszystkich stacji paliw, na których Zamawiający będzie mógł tankować z opustem wskazanym
w § 4 ust. 1, stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy.
7. Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę pisemnie o zmianach w wykazie
samochodów służbowych, co będzie równoznaczne ze zmianą treści Załącznika Nr 4 do umowy,
która to zmiana nie wymaga formy aneksu.
8. W przypadku zwiększenia liczby samochodów służbowych, Wykonawca bezpłatnie wyda
Zamawiającemu dodatkowe elektroniczne karty flotowe. Wykonawca zobowiązuje się wydawać i
aktywować dodatkowe karty w terminie 14 dni licząc od dnia pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania.
9. W przypadku zagubienia lub kradzieży elektronicznej karty flotowej, Wykonawca zobowiązuje się do
natychmiastowego zablokowania takiej karty i wydania nowej w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni,
licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
10. W przypadku zniszczenia elektronicznej karty flotowej, Wykonawca zobowiązuje się do wydania i
aktywowania nowej karty w terminie określonym w pkt. 3 powyżej.
11. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia za wydanie kolejnej karty (w przypadkach, o których
mowa w ust. 9 i 10) kwoty w wysokości 10 zł netto za każdą kartę powiększonej o podatek VAT
(zgodny z obowiązującymi przepisami).
12. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu przez Zamawiającego jej utraty,
kradzieży lub zniszczenia.
13. Zamawiający z chwilą zgłoszenia utraty, kradzieży lub zniszczenia karty nie ponosi odpowiedzialności
za zakupy dokonane przez osoby nieuprawnione na podstawie tej karty.
14. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji
przedmiotu zamówienia (przesunięcia ilości pomiędzy pozycjami) pod warunkiem nie przekroczenia
wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.
§ 3.
Nadzór nad umową
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) Ze strony Wykonawcy – …………………. tel. kom. ............................, e-mail…………..
2) Ze strony Zamawiającego – ……………. tel. kom. ............................, e-mail………….....
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać się
poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu.

1.
2.

3.

4.

§ 4.
Wynagrodzenie i warunki płatności
Maksymalna kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niemniejszej umowy wynosi
……………… zł brutto (słownie: ………………..).
Wykonawca oferuje Zamawiającemu opust od cen obowiązujących każdorazowo na stacjach
Wykonawcy w wysokości:
1) ….. – od jednostkowej ceny litra paliwa (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego),
2) ….. – od jednostkowej ceny usługi mycia samochodów,
3) ….. – od cen jednostkowych akcesoriów samochodowych.
Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym stanowi Załącznik nr 2 i 3 do niniejszej umowy.
Cena, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy zakup paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie
zakupionych litrów paliwa oraz ceny paliwa obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej
stacji) w danym dniu, pomniejszonej o kwotę opustu wymienionego w ust. 2 pkt 1.
Cena, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy zakup innych produktów i usług wynikać będzie
z ilości faktycznie zakupionych produktów i usług oraz ceny obowiązującej w danym punkcie
sprzedaży (na danej stacji) w danym dniu, pomniejszonej o kwotę opustu wymienionego w ust. 2 pkt 2
lub 3 odpowiednio.
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5. Wykonawca zrzeka się roszczeń w przypadku, gdyby Zamawiający nie dokonał zakupu przedmiotu
umowy w szacunkowych ilościach określonych w § 1 ust. 1.
6. W przypadku dokonania zakupu paliwa w ilościach określonych w § 1 ust. 1 i nie wykorzystania przez
Zamawiającego pozostałej części kwoty, o której mowa w ust. 1, Zamawiający może dokonać
dodatkowego zakupu paliwa nieprzekraczającego kwoty z ust. 1.
7. Cena jednostkowa wskazana w ofercie/na stacjach Wykonawcy zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi
Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca nie jest upoważniony do
doliczania do cen jakichkolwiek kwot, w szczególności marży, narzutów, opłat administracyjnych itp.
8. Za sprzedane paliwo, akcesoria oraz usługi mycia samochodów Wykonawca będzie wystawiał i
doręczał Zamawiającemu zbiorcze faktury VAT po zakończeniu okresów rozliczeniowych, nie
później jednak niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjętego okresu rozliczeniowego wraz ze
zbiorczym zestawieniem transakcji z danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał
faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego. Rozliczenie paliw
oraz pozostałych zakupów: akcesoriów / usług mycia - dokonywane będzie w okresach
rozliczeniowych trwających: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
9. Zbiorcze zestawienie transakcji, o którym mowa w ust. 7, zawierać będzie następujące informacje w
stosunku do każdej transakcji:
1) datę i dokładny czas przeprowadzenia transakcji,
2) nr rejestracyjny pojazdu,
3) nr karty elektronicznej, na którą dokonano zakupu,
4) ilość i rodzaj paliwa oraz cena jednostkowa i wartość zakupu przed opustem,
5) cenę jednostkową netto i brutto zakupionego paliwa po opuście,
6) wartość netto i brutto zakupionego paliwa po opuście,
7) wartość netto i brutto zakupionych akcesoriów (wyszczególnionych z nazwy) i wykonanie usług
mycia samochodów.
10. Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewów w ciągu 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz ze zbiorczym
zestawieniem transakcji objętych tą fakturą.
11. Wynagrodzenie będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.
12. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5.
Gwarancja i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanych paliw, o których mowa w § 1, spełniających
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w/s wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058) oraz odpowiednio norm PN-EN
228:2009, PN-EN 590 + A1:2010.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania dokumentów i świadectw jakościowych paliw na
każde żądanie Zamawiającego.

1.

§ 6.
Zmiany Umowy
Zmiany w zakresie istotnych treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie:
1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
a) spowodowanej uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które
sprawiają, że przedmiot Umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to
przewidział Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia i w umowie a ponadto zmiana
sposobu wykonania przedmiotu Umowy jest korzystna dla Zamawiającego;
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2.

3.
4.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

b) w wypadku wprowadzenia po zawarciu Umowy nowych rozwiązań technologicznych, o ile
zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego lub z uwagi na wycofanie z rynku starych
rozwiązań technologicznych,
– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności
powodującej, że:
a) realizacja części przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji okazała się zbędna ze względu
na osiągnięcie celu umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy,
b) realizacja części przedmiotu Umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub planowanej
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub realizacja części przedmiotu
Umowy nie jest możliwa, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
- przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3) zmiany okresu, na jaki umowa została zawarta Umowy lub terminów płatności w przypadku:
a) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji przedmiotu Umowy,
b) niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
Poza zmianami opisanymi w ust. 1, istotna zmiana niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach
określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, zgodnie z warunkami określonymi
w postanowieniach przepisu art. 144 ustawy Pzp.
Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 powyżej, nie mogą spowodować zwiększenia całkowitej
wartości wynagrodzenia brutto.
Każda zmiana Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu pod rygorem nieważności.
§ 7.
Kary umowne i odstąpienie
Za każdorazowe stwierdzenie i zgłoszenie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym uzasadnionego zastrzeżenia co do jakości paliw, potwierdzonego przez akredytowane
laboratorium badawcze, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł.
Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zamówienie nie może być realizowane w sposób należyty z
powodu:
a) siły wyższej,
b) awarii systemu obsługi,
c) przyjęcia paliwa na stację paliw,
d) modernizacji stacji paliw Wykonawcy.
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z terminów określonych w § 2 ust. 3, 8, 9 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień roboczy opóźnienia w wysokości 100 zł.
W okresie trwania niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez Wykonawcę koncesji.
W okresie trwania niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie
natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków
niniejszej umowy.
Zamawiający może również – przez cały okres trwania niniejszej umowy – od umowy odstąpić w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron, lub odstąpienia od niej, z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację brutto, określonej w § 4 ust. 1.
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7.
8.
9.

1.

2.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych.
W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu Zamawiającego spowodowane
zatankowaniem paliwa nie spełniającego wymogów przewidzianych w umowie, w tym za wszystkie
koszty towarzyszące naprawie pojazdu.
§ 8.
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami z
zastrzeżeniem § 2 ust. 7 oraz § 3 ust. 2.
Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie
dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Dane Wykonawcy / Wykonawców
występujących wspólnie
Adres Wykonawcy: kod, miejscowość
ulica, nr lokalu
Nr telefonu
E-mail:
REGON:
NIP:
Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. NZ-240-23/2018 na:
Bezgotówkowy zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz usług mycia na stacjach wykonawcy
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za cenę:

brutto ………………………… słownie: ………………………………………………………
zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3.1 do SIWZ
2.

Oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia
i z istotnymi postanowieniami umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ oraz, że
wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;
2) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od daty zawarcia umowy, jednak nie
wcześniej niż od 01.05.2018 r. do 30.04.2020 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4
ust. 1 umowy - w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi pierwsze.
3) Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych
niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, w przypadku uznania naszej oferty za
najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą
być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy).
(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).
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5)
6)

Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:

Imię i nazwisko
Instytucja
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail
7)

Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej
oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:
1) ……………………………
2) ……………………………

**odpowiednio skreślić albo wypełnić
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)
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Miejscowość i data

Załącznik nr 3a do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. NZ-240-23/2018 na:

Bezgotówkowy zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz usług mycia na stacjach wykonawcy
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:
I. Zakup paliw:
Lp.

Przedmiot
Zamówienia

1
1

2
Benzyna
bezołowiowa PB 95 z
możliwością alternatywnego
zakupu PB 98
Olej napędowy z możliwością
alternatywnego zakupu oleju
o podwyższonej jakości

2

Uśredniona cena brutto
za 1 litr paliwa
w PLN**

Oferowany
opust w %¹

Cena brutto za
1 litr po opuście
w PLN

3

4

5(3-(3*4))

Szacunkowa ilość
zakupionego
paliwa w
litrach
6

Wartość brutto
zakupionych
paliw
7 (5x6)

15 000

150 000
*Σ1

¹ Wartość opustu winna być taka sama zarówno dla benzyny bezołowiowej jak i oleju napędowego ON.
W przypadku zaoferowania różnego opustu oferta będzie podlegać odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
**Do wyliczenia uśrednionej ceny brutto za 1 litr paliwa należy przyjąć ceny ze wszystkich wykazanych stacji, którymi Wykonawca ma dysponować na dzień składania ofert.
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II. Usługa mycia samochodów:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Uśredniona cena
brutto za
skorzystanie z 1
usługi w PLN**

1

2

3

1

Myjnia program standardowy:
Aktywna piana, mycie
szamponem, mycie kół, suszenie

Oferowany
opust w %2

Cena brutto za
skorzystanie z 1 usługi po
opuście
w PLN

Szacunkowa ilość

4

5 (3-(3*4))

6

Wartość brutto
za usługę mycia
samochodów
7(5x6)

3 500

*Σ2
**Do wyliczenia uśrednionej ceny brutto za skorzystanie z 1 usługi należy przyjąć ceny ze wszystkich wykazanych stacji, którymi Wykonawca ma dysponować na dzień składania ofert.
2

Wartość opustu winna być taka sama dla wszystkich oferowanych usług mycia samochodów.
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III. Zakup akcesoriów samochodowych:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Uśredniona
cena brutto
za 1 szt. (5 l)
w PLN

1

2

3

1

Oferowany
opust w %3

4

Cena brutto za 1 szt. po
opuście w PLN

5(3-(3*4))

Płyn do spryskiwaczy

Szacunkowa ilość

Wartość brutto

6

7(5x6)

5 250

*Σ3
**Do wyliczenia uśrednionej ceny brutto za 5 litrów płynu należy przyjąć ceny ze wszystkich wykazanych stacji, którymi Wykonawca ma dysponować na dzień składania ofert.
3Wartość

opustu winna być taka sama dla wszystkich akcesoriów.

Cenę oferty stanowi suma Σ1+ Σ2+ Σ3. Cena oferty i ceny wskazane w formularzu cenowym służą jedynie do porównania ofert.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo
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Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)

Miejscowość i data

Załącznik nr 5 do SIWZ
I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na: Bezgotówkowy zakup paliwa,
materiałów eksploatacyjnych oraz usług mycia na stacjach wykonawcy spełniamy warunki o których
mowa w pkt 7.2 SIWZ.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i data:

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW*:
Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego

w

pkt

7

SIWZ,

polegamy

na

zasobach

następującego/ych

…………………………………….……………………………………..………………..,

w

podmiotu/ów:
następującym

zakresie: …………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i data:

* wypełnić i załączyć do oferty (w przypadku nie polegania na zasobach innych podmiotów – zaleca się wpisać – nie dotyczy)
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III. OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:
Bezgotówkowy zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz usług mycia na stacjach
wykonawcy
1)* nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579).

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i data:

2)* zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………….……
……
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i data:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy
z wykonawców oddzielnie.
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IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA*:
Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….……………………… (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo
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Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i data:

* wypełnić i załączyć do oferty jeśli dotyczy
Załącznik nr 5 do SIWZ
............................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
WYKAZ DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Bezgotówkowy zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz usług mycia na stacjach
wykonawcy, oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie
7.3.1 niniejszej SIWZ:
Przedmiot zamówienia

Nazwa podmiotu na rzecz
którego zostały wykonane
dostawy

Wartość brutto
zamówienia (zł)

Daty wykonania
(od….do)

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione dostawy zostały wykonane należycie.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo
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Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość
i data:

Załącznik nr 6 do SIWZ
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
WYKAZ NARZĘDZI
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Bezgotówkowy zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz usług mycia na stacjach
wykonawcy oświadczamy, że do realizacji zamówienia będziemy dysponować sprzętem zgodnie z
warunkiem określonym w pkt. 7.3.2 SIWZ, tj:
A) WYKAZ STACJI PALIW (w tym 3 w każdym mieście wojewódzkim dostępne 24 H/7)
Województwo, miasto
Adres
Zachodniopomorskie,
Szczecin

Pomorskie, Gdańsk

Warmińsko-mazurskie,
Olsztyn

Podlaskie, Białystok

Mazowieckie, Warszawa

Kujawsko-pomorskie,
Bydgoszcz

1)

4)

2)

5)

3)

6)

1)

4)

2)

5)

3)

6)

1)

4)

2)

5)

3)

6)

1)

4)

2)

5)

3)

6)

1)

4)

2)

5)

3)

6)

1)

4)

2)

5)
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Wielkopolskie, Poznań

Lubuskie, Gorzów
Wielkopolski

Dolnośląskie, Wrocław

3)

6)

1)

4)

2)

5)

3)

6)

1)

4)

2)

5)

3)

6)

1)
2)
3)

Opolskie, Opole

Łódzkie, Łódź

Śląskie, Katowice

Świętokrzyskie, Kielce

Małopolskie, Kraków

Podkarpackie, Rzeszów

1)

4)

2)

5)

3)

6)

1)

4)

2)

5)

3)

6)

1)

4)

2)

5)

3)

6)

1)

4)

2)

5)

3)

6)

1)

4)

2)

5)

3)

6)

1)

4)

2)

5)
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Lubelskie, Lublin

3)

6)

1)

4)

2)

5)

3)

6)

B) WYKAZ STACJI WYKONAWCY DOTYCZĄCY USŁUGI MYCIA SAMOCHODÓW
Województwo, miasto
Szczecin

Adres
1)
2)
3)

Gdańsk

1)
2)
3)

Olsztyn

1)
2)
3)

Białystok

1)
2)
3)

Warszawa

1)
2)
3)

Bydgoszcz

1)
2)
3)

Poznań

1)
2)
3)
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Gorzów Wielkopolski

1)
2)
3)

Wrocław

1)
2)
3)

Opole

1)
2)
3)

Łódź

1)
2)
3)

Katowice

1)
2)
3)

Kielce

1)
2)
3)

Kraków

1)
2)
3)

Rzeszów

1)
2)
3)

Lublin

1)
2)
3)
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Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo
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Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i data:

