Znak sprawy: DAGZ.261.1.1.2016
pieczęć Zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
I AKCESORIÓW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU
WOJEWÓDZKIEGO NFZ
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 279 77 03 (02)
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),
zwanej dalej ustawą.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, w miarę pojawiających się potrzeb, dostawa paliw
płynnych, tj. oleju napędowego w ilości szacunkowej 17 000 litrów benzyny bezołowiowej
95 oktanów w ilości szacunkowej 23 500 litrów oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do
samochodów służbowych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji.

3.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy
stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji.

4.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego, w co najmniej:


trzech stacjach paliw na terenie miasta Warszawy,



jednej stacji paliw w każdym mieście, w którym znajduje się Delegatura Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego: Radom, Ostrołęka, Siedlce, Ciechanów, Płock lub w odległości nie
większej niż 5 km od granic wskazanych wyżej miast,



jednej stacji paliw w każdym mieście wojewódzkim na terenie kraju.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz stacji paliw zgodnie z załącznikiem
Nr 6 do Specyfikacji. Wszystkie wykazane stacje paliw muszą spełniać wymogi przewidziane
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków
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technicznych jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. z 2014, poz.1853) i umożliwiać dokonywanie transakcji bezgotówkowych za pomocą
kart flotowych.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, by zamówienie było realizowane w terminie od 06.03.2016 r. do 05.03.2017 r.
z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy umowa zostanie zawarta po 6 marca 2016 r. będzie ona realizowana
w okresie 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
posiada koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn.
zm.), co najmniej na okres od dnia złożenia oferty do końca trwania umowy.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego

warunku w tym zakresie,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego

warunku w tym zakresie
i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ustawy.
Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
6.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do
Specyfikacji.
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6.1.2. Aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012
r. poz. 1059 z późn. zm. ), co najmniej na okres od dnia złożenia oferty do końca trwania umowy.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do
oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia muszą być złożone przez każdego z Wykonawców.
6.2.2. Aktualny odpis 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy z wykonawców.
6.3. Wykonawcy zagraniczni
1.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje je się
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione zgodnie z terminami określonymi w pkt 1.

6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać
z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być
złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
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2.

Kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem zgodnie z § 7 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane.

3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za
realizację umowy.

6.5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów ((j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do Specyfikacji.
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
W przypadku składania oferty przez

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy z wykonawców
6.6. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. i 6.5. należy złożyć w formie oryginału, zaś
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.2., 6.2.1. i 6.2.2. należy złożyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJCE
1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

8. PODWYKONAWCY
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. Wykonawca wskaże
w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy.
Wykonawca

może

powierzyć

wykonywanie

części

przedmiotu

zamówienia

podwykonawcom,

z uwzględnieniem następujących postanowień:
a)

za wykonane części zamówienia przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na
Wykonawcy;

b)

Wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za części zamówienia zlecone do
wykonania podwykonawcy;

c)

podwykonawca nie może powierzyć zleconych części zamówienia kolejnemu podwykonawcy.

9. INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
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A TAKŻE WSKAZANIE
Z WYKONAWCAMI

OSÓB

UPRAWNIONYCH

DO

POROZUMIEWANIA

SIĘ

Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści specyfikacji
na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 i 1b ustawy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania
źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację, a jeżeli
Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści Specyfikacji.
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub
drogą elektroniczną.
Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały
ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp.
Numer faksu Zamawiającego: 22 480 43 35, e-mail: przetargi@nfz-warszawa.pl
Zamawiający przekazywać będzie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą
elektroniczną i żąda niezwłocznego potwierdzania przez wykonawcę faktu ich otrzymania.
Uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:
1)

w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania:
- Katarzyna Raczyńska-Sady

2)

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
-

Andrzej Królikowski

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
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1.

Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji.
Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna
z formularzami załączonymi do Specyfikacji.

2.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z wymaganymi Specyfikacją oświadczeniami
i dokumentami.

3.

Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli
do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających
z ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
w których bierze udział wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument
pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność
z oryginałem kopii.
Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz
z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

4.

Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie
kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na podstawie
pełnomocnictwa. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację
np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.

5.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

6.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej.

7.

Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
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8.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką.
Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.

9.

Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub
spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, zatytułowanej „Dostawa paliw płynnych oraz
materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodów służbowych Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Jeżeli informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą w sposób niebudzący wątpliwości zastrzeżone,
Zamawiający odtajni zawartą w nim tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
12. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy
oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR DAGZ.261.1.1.2016 OFERTA – DOSTAWA PALIW
PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO
SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NFZ”. NIE OTWIERAĆ PRZED 10.02.2016 r. GODZ. 13:00.”.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Mazowieckim
Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (Kancelaria, parter, na prawo
od głównego wejścia), 00-613 Warszawa w terminie do dnia 10.02.2016 r. do godz. 12:00.

2.

Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym
numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany
dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby
przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu.

3.

Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć,
że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem
którejkolwiek z ww. informacji.
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4.

Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego
otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.

5.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty
lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być
dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Dla identyfikacji
składającego oświadczenie o wycofaniu oferty/zmianie oferty, Zamawiającemu należy przedłożyć
poza oświadczeniem również odpis z właściwego rejestru. Opakowania te będą otwierane w terminie
otwarcia ofert, określonym w niniejszej specyfikacji. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą
otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty
wycofane nie będą otwierane.

6.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.02.2016 r. o godz. 13:00 w Narodowym Funduszu Zdrowia
Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (wejście od
ul. Wspólnej, Sala Obsługi Świadczeniobiorców - Antresola na parterze).

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił cenę oferowanego paliwa: oleju napędowego oraz
benzyny bezołowiowej 95 oktanowej w oparciu o cenę 1 litra oleju napędowego i 1 litra benzyny
bezołowiowej 95 oktanowej obowiązującą na stacji paliwowej Wykonawcy na terenie Warszawy w dniu
ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych pomnożoną przez prognozowane ilości
zakupu paliwa. Obliczenia ceny należy dokonać poprzez wypełnienie tabeli w formularzu oferty.
Zamawiający wyjaśnia, że ceny paliwa: oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 oktanowej
podane w formularzu ofertowym (pkt 1) posłużą jedynie do porównania złożonych ofert, natomiast wartość
umowy zostanie określona przez Zamawiającego.
W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty sprzedaży paliwa, kart paliwowych - wydanych po raz
pierwszy, oraz wszelkie pozostałe podatki. Ceny należy podać w złotych i groszach (PLN).
Zaoferowany przez Wykonawcę stały procentowy upust (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
udzielany będzie od wartości sprzedanego w okresie rozliczeniowym paliwa: oleju napędowego oraz
benzyny bezołowiowej 95 oktanowej. Wykonawca zobowiązany będzie zamieszczać na fakturze zbiorczej
lub załącznikach do faktury informację o udzielonym upuście.
Upust nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT
Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął następujące kryteria:
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I.

Stały procentowy upust – 70%

II.

Cena paliwa – 30%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryteriów zostały przedstawione poniżej.
Zaokrąglenia w obliczeniach– do dwóch miejsc po przecinku.
1. Kryterium I: Stały procentowy upust – 70%
Do oceny ofert w tym kryterium zostanie przyjęty zaoferowany przez Wykonawcę (zgodnie z pkt 2.
OFERTY) stały procentowy upust, który będzie udzielany od wartości sprzedanego w okresie
rozliczeniowym paliwa
W przypadku udzielenia upustu 0% Zamawiający przyzna zero punktów w danym kryterium
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 70 punktów.
zaoferowany upust w badanej ofercie

P=

--------------------------------------------------------------- x 70
najkorzystniejszy (najwyższy ) zaoferowany upust
P- wynik oceny kolejnej badanej oferty

Kryterium II: Cena paliwa – 30%
Do oceny ofert w tym kryterium zostanie przyjęta zaoferowana przez Wykonawcę cena paliwa
(zgodnie z pkt 1. OFERTY, pozycja RAZEM)
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 30 punktów.
najniższa oferowana cena brutto
C=

----------------------------------------------- x 30
cena brutto badanej oferty
C- wynik oceny kolejnej badanej oferty

2.

Ocena łączna

Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony według poniższego wzoru:
Ocena łączna oferty = P + C
3.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z wzorem określonym
w pkt 2 (Ocena łączna). Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z najniższą ceną.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do
Specyfikacji

wzoru umowy. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający
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poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy
podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania
umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2 DO SIWZ
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy , przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia, odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej

bezpiecznym

podpisem

elektronicznym

weryfikowanym

za

pomocą

ważnego

kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
5. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a)

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2;
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
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b)

odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c)

odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
3) formularz oferty (załącznik nr 3),
4) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),
5) formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5),
6) wykaz stacji paliw (załącznik nr 6),
7) formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 7).
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, w miarę pojawiających się potrzeb, dostawa paliw płynnych,
tj. benzyny samochodowej bezołowiowej 95 oktanów i oleju napędowego, oraz różnych materiałów
eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych, w tym:


około 17 000 litrów oleju napędowego,



około 23 500 litrów etyliny bezołowiowej 95 oktanów,



materiały eksploatacyjne i akcesoria samochodowe.

Podawana wyżej ilość litrów paliwa w skali 12 miesięcy jest jedynie prognozą i Zamawiający nie jest tymi
ilościami związany.
W ramach materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych Zamawiający będzie dokonywał
zakupów w szczególności: olejów silnikowych, płynów do spryskiwacza letnich i zimowych, płynów: do
układu chłodzenia, do układu wspomagania, uszlachetniających do oleju napędowego zabezpieczający
przed zamarzaniem, żarówek samochodowych, płynów do czyszczenia i konserwacji tapicerki, środków do
czyszczenia i konserwacji tworzyw wnętrza samochodu, odświeżaczy powietrza do samochodu oraz
innych akcesoriów i środków czystości.
2.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość tankowania samochodów przez całą dobę, również
w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

3.

Liczba samochodów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
zasilanych:


benzyną bezołowiową wynosi 6 szt.



olejem napędowym wynosi 6 szt.

W czasie trwania umowy liczba samochodów może ulec zmianie.
4.

Wielokrotne czynności tankowania oraz realizowane zakupy materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
samochodowych będą rozliczane w formie bezgotówkowej, za pomocą kart wystawionych przez
Wykonawcę

odrębnie

na

każdy

samochód

Zamawiającego.

Dodatkowo

Wykonawca

wyda

Zamawiającemu jedną kartę, uprawniającą do tankowania benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz
realizowania zakupów materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych, bez wskazanego
numeru rejestracyjnego na karcie.
5.

Rozliczenie zawartych transakcji fakturami: Wykonawca będzie wystawiał faktury za dostarczony
w okresie rozliczeniowym przedmiot zamówienia. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe od 1-go do
15-go dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.

6.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności w ciągu 21 dni od daty prawidłowo wystawionej
faktury.
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7.

Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość i wartość zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych
i akcesoriów samochodowych, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu oraz wskazań
licznika kilometrów w momencie tankowania paliwa) będzie dołączany do faktury.

8.

Karty nowe wydawane będą Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.

9.

W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty, Zamawiający zobowiązany będzie do
natychmiastowego powiadomienia telefonicznego w celu zastrzeżenia utraconej Karty oraz dodatkowo
dokona potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego za pomocą faksu lub na stronie internetowej wskazanej
przez wykonawcę. Zgłoszenia utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty przyjmowane będą całodobowo we
wszystkie dni tygodnia. Przy każdym zgłoszeniu utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty należy podać
numer Karty, typ, nazwę Zamawiającego oraz numer rejestracyjny, na które została wystawiona Karta.
Wykonawca przejmie odpowiedzialność za transakcje bezgotówkowe dokonywane przy użyciu utraconej,
zniszczonej lub skradzionej Karty od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o utracie, zniszczeniu
lub kradzieży Karty.

10. Dostarczane paliwo będzie zgodne z obowiązującymi wymaganiami określonymi Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI
Wzór
Umowa Nr……./2016
zawarta w dniu ...................... 2016 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Mazowieckim
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8
00- 613 Warszawa, NIP: 1070001057 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
……………………………………………
a
..............................................................
zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez:
..............................................................
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r. 2164), zawarto umowę następującej treści:
§1
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Zamawiający kupuje sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb, a Dostawca zobowiązuje się do
sprzedaży paliw płynnych, tj.: oleju napędowego w ilości szacunkowej ok. 17 000 litrów, benzyny
bezołowiowej 95 oktanowej w ilości szacunkowej ok. 23 500 litrów, zwanych dalej „paliwem” oraz
materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych, w szczególności: olejów silnikowych, płynów
do spryskiwacza letnich i zimowych, płynów: do układu chłodzenia, do układu wspomagania,
uszlachetniających do oleju napędowego zabezpieczający przed zamarzaniem, żarówek samochodowych,
płynów do czyszczenia i konserwacji tapicerki, środków do czyszczenia i konserwacji tworzyw wnętrza
samochodu, odświeżaczy powietrza do samochodu oraz innych akcesoriów i środków czystości.
Podana w ust. 1 ilość litrów paliw płynnych jest jedynie prognozą i Zamawiający nie jest tymi ilościami
związany.
Wielokrotne czynności tankowania paliwa, zakupu materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
samochodowych realizowane będą w formie bezgotówkowej za pomocą tzw. kart umożliwiających
monitoring dokonanych transakcji zakupu.
Dostawca oświadcza, że paliwo będzie zgodne z obowiązującymi wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).
Dostawca posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012
r. poz. 1059 z późn. zm.).
Dostawca oświadcza, że dysponuje stosowną bazą stacji paliwowych zapewniających realizację
zobowiązań związanych z niniejszym zamówieniem. Stacje paliw płynnych spełniają wymogi
przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków
technicznych jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne
służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
z 2014 poz.1853).
Dostawca zapewni Zamawiającemu możliwość tankowania samochodów przez całą dobę, również w dni
wolne od pracy, niedziele i święta.
Liczba samochodów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi:
zasilanych benzyną bezołowiową - 6 szt., olejem napędowym - 6 szt. W czasie trwania umowy liczba
samochodów może ulec zmianie.
§2

Sprzedaż paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych, o których mowa w § 1 ust. 1
umowy będzie realizowana w okresie od dnia 6 marca 2016 r. do 5 marca 2017 r., (w przypadku zawarcia
niniejszej umowy po dniu 6 marca 2016 r., umowa będzie realizowana w okresie 12 miesięcy licząc od dnia jej
zawarcia), z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 umowy.
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treść zostanie zredagowana przy uwzględnieniu okoliczności, czy zawarcie umowy nastąpiło po dniu 6 marca
2016 r. , czy też najpóźniej w tej dacie, z zastrzeżeniem wynikającym z § 3 ust. 10 umowy
§3
1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę w okresie rozliczeniowym
wskazanym w ust. 7, przy czym wyliczając należność należy uwzględnić obowiązującą cenę jednostkową
brutto danego rodzaju paliwa w dniu zakupu (tankowania) na stacji paliwowej Dostawcy, ilość
zakupionego paliwa oraz wysokość upustu, tj. ....... % od wartości sprzedanego w okresie rozliczeniowym
paliwa.
2. Informację o cenie 1 litra paliwa w dniu tankowania oraz udzielonym od wartości sprzedanego paliwa
upuście Dostawca zobowiązuje się zamieszczać na fakturze lub załącznikach do niej.
3. Ceną zakupu materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych będzie cena obowiązująca w dniu
zakupu na stacji paliwowej Dostawcy.
4. Czynności tankowania oraz zakupy materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych będą
dokonywane przy użyciu kart, o których mowa w § 1 ust. 3 wystawionych na dany samochód będący
w posiadaniu Zamawiającego.
5. Kwota zobowiązania Zamawiającego wobec Dostawcy z tytułu realizacji umowy w okresie jej
obowiązywania wynosi maksymalnie ………… zł brutto z podatkiem od towarów i usług VAT (słownie:
..............................). Osoba wskazana w § 4 ust. 11 zobowiązana jest do bieżącego monitorowania
wysokości tej kwoty.
6. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności na rachunek bankowy Dostawcy
………………………………………………………………………. w ciągu 21 dni od daty prawidłowo
wystawionej faktury.
7. Dostawca będzie wystawiał faktury zbiorcze za dostarczony w okresie rozliczeniowym przedmiot
zamówienia. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe od 1-go do 15-go dnia miesiąca i od 16-tego dnia
miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego.
Faktura powinna zawierać następujące dane:
Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
NIP: 1070001057
Odbiorca i płatnik dowodu: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 , 00-613 Warszawa
8. Dostawca zapewnia pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość i wartość zakupu paliwa, materiałów
eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu
oraz wskazań licznika kilometrów w momencie tankowania paliwa). Informacje te Dostawca załącza do
faktury.
9. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na rachunek
bankowy Dostawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.
10. W przypadku wykorzystania przez Zamawiającego kwoty wskazanej w ust. 5 przed upływem okresu,
o którym mowa w § 2, umowa niniejsza wygasa z chwilą wyczerpania tej kwoty, a Dostawcy nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
11. W przypadku nie wykorzystania kwoty wskazanej w ust. 5 w okresie, o którym mowa w § 2, umowa
niniejsza wygasa z ostatnim dniem tego okresu, a Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu
w stosunku do Zamawiającego.
12. Dostawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w razie niedotrzymania terminu określonego
w ust. 6.
§4
1. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy przekaże Dostawcy wykaz samochodów uprawnionych do
tankowania paliwa oraz dokonywania zakupów materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
samochodowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w wykazie samochodów
uprawnionych do tankowania.
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2. Dostawca wyda Zamawiającemu jedną kartę dodatkową, uprawniającą do tankowania benzyny
bezołowiowej, oleju napędowego oraz dokonywania zakupów materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
samochodowych, bez wskazanego numeru rejestracyjnego na karcie.
3. Dostawca przekaże w ramach wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 5 karty Zamawiającemu
w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Przekazywane karty będą zabezpieczone kodem
PIN.
4. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty, Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt Dostawcy.
5. Zgłoszenie nastąpi w formie pisemnej lub telefonicznej na numer ………………., przy czym zgłoszenie
telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone faksem na numer ……………………………przez
Zamawiającego lub na stronie internetowej Dostawcy, a Dostawca zapewni blokadę karty w sieci punktów
sprzedaży, w terminie 60 minut od zgłoszenia jej utraty.
6. Zgłoszenia utraty, zniszczenia lub kradzieży karty przyjmowane będą całodobowo we wszystkie dni
tygodnia. Przy każdym zgłoszeniu utraty, zniszczenia lub kradzieży karty należy podać numer karty, typ,
nazwę Zamawiającego oraz numer rejestracyjny, na które została wystawiona karta.
7. Od momentu zgłoszenia utraty, zniszczenia lub kradzieży karty Dostawca nie może sprzedawać paliwa,
materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów na podstawie utraconej, zniszczonej lub skradzionej karty.
8. Od momentu zgłoszenia utraty, zniszczenia lub kradzieży karty Zamawiający nie odpowiada za sprzedaż
paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów osobie posiadającej utraconą, zniszczoną lub
skradzioną kartę.
9. W terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia utraty, zniszczenia lub kradzieży karty, Dostawca
dostarczy Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 5 nową kartę w cenie
określonej w taryfikatorze opłat Dostawcy.
10. Ze strony Dostawcy przedstawicielem do bezpośrednich kontaktów będzie ………………………………
tel. ……………………….., e-mail: …………………
11. Ze strony Zamawiającego przedstawicielem do bezpośrednich kontaktów będzie Andrzej Królikowski
tel. 22 279-77-12, e-mail: andrzej.krolikowski@nfz-warszawa.pl lub inna osoba wskazana przez
Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego.
12. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 10 i 11 dla swej skuteczności będzie wymagała jedynie
jednostronnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub Dostawcy skierowanego odpowiednio do
Zamawiającego bądź Dostawcy.
§5
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty stwierdzenia nienależytego jej wykonania lub
wykonania w sposób sprzeczny z ofertą.
§6
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca w wysokości 10 000,00 zł.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§7
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
§8
Wierzytelności przysługujące Dostawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
w 2017 roku nie będzie możliwe zagwarantowanie środków finansowych na sfinansowanie przedmiotu umowy.
W takim przypadku żadnej ze stron nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze.
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§ 10
(w przypadku braku Podwykonawców zapis zostanie usunięty)
1.
2.

3.
4.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Dostawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie
następujących części zamówienia (zakresu)………………………………………………………
Dostawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynność, których
wykonanie powierzył Podwykonawcom. Dostawca odpowiada za działania i zaniechania
Podwykonawców, jak za własne.
Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych
z Podwykonawcą.
W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 - 3, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden
dla Dostawcy.
ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI
pieczęć Wykonawcy
......................................, dnia ..............................

OFERTA

NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
I AKCESORIÓW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................................
Adres siedziby Wykonawcy ............................................................................................................................
REGON……………………………….. …….. NIP……………………………………
tel. ................................................ fax............................................. e-mail ……………………………………
1.

Oświadczenie o oferowanej cenie
Oferujemy realizację zamówienia za cenę określoną w pozycji RAZEM kol. E poniższej tabeli:

Lp.

A

Przedmiot
zamówienia

Cena brutto 1 litra paliwa
obowiązująca na stacji paliwowej
Wykonawcy na terenie Warszawy w
dniu ogłoszenia zamówienia w
Biuletynie Zamówień Publicznych

Prognozowana
ilość
zakupu

Łączna wartość brutto

B

C

D

E=CXD

1

benzyna
bezołowiowa 95
oktanowa

23 500

2

olej napędowy

17 000
RAZEM

Oświadczam, że podana w powyższej tabeli cena za 1 litr benzyny bezołowiowej oktanowej 95/oleju
napędowego obowiązywała na stacji paliwowej na terenie Warszawy w dniu ogłoszenia zamówienia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2.

Oświadczenie o oferowanym upuście

Oferuję stały procentowy upust …………% (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), który będzie
udzielany od wartości sprzedanego w okresie rozliczeniowym paliwa. Oferowany upust obowiązuje przez cały
okres realizacji umowy.
3.

Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję termin realizacji zamówienia – od 06.03.2016 r. do 05.03.2017 r.
z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy umowa zostanie zawarta po 6 marca 2016 r. będzie ona realizowana
w okresie 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia.

....................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy

18

2. Oświadczenie o stacjach paliw oraz o możliwości bezgotówkowego sposobu rozliczania transakcji
Oświadczam, że zapewniamy Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego, w co najmniej:

trzech stacjach paliw na terenie miasta Warszawy,

jednej stacji paliw w każdym mieście, w którym znajduje się Delegatura Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego: Radom, Ostrołęka, Siedlce, Ciechanów, Płock lub w odległości nie większej
niż 5 km od granic wskazanych wyżej miast,

jednej stacji paliw w każdym mieście wojewódzkim na terenie kraju.
zgodnie z załączonym Wykazem (załącznik Nr 6).
Wszystkie wykazane stacje paliw płynnych spełniają wymogi przewidziane w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r., w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać bazy
i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych oraz ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz.1853).
Oświadczam, że posiadamy możliwość ewidencji pobranego paliwa oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych
i akcesoriów samochodowych przy pomocy kart i bezgotówkowego sposobu rozliczania transakcji.
3. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji
zamówienia
Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji
zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Oświadczenie Wykonawcy o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy
Oświadczam, że zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy zgodnie
z poniższym zestawieniem *
Lp.

Części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

* wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom

Ponadto:
Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr
………………………… – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(dodatkowe wymagania w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa pkt 11.11. Specyfikacji)
5. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty:
1) ......................................................................................................................................
2)

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

3)

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

4)

…………………………………………………………………………………………

5)

………………………………………………………………………………………….
....................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy
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pieczęć Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI

......................................, dnia ..............................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/
( w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców )

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
niniejszym oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na

DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
I AKCESORIÓW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU
WOJEWÓDZKIEGO NFZ
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy*

* - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
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pieczęć Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI

......................................, dnia ..............................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA *

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

...............................................................................................................................................................................................
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu
o art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164) w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
I AKCESORIÓW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU
WOJEWÓDZKIEGO NFZ
....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

* - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy
Wykonawca
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPECYFIKACJI

WYKAZ STACJI PALIW
Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego w co najmniej:

trzech stacji paliw na terenie miasta Warszawy,

jednej stacji paliw w każdym mieście, w którym znajduje się Delegatura Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego: Radom, Ostrołęka, Siedlce, Ciechanów, Płock lub w odległości nie większej niż 5 km
od granic wskazanych wyżej miast,

jednej stacji paliw w każdym mieście wojewódzkim na terenie kraju.
L.p.

Miejscowość

1

Warszawa

mazowieckie

2

Warszawa

mazowieckie

3

Warszawa

mazowieckie

4

Radom

mazowieckie

5

Ostrołęka

mazowieckie

6

Siedlce

mazowieckie

7

Ciechanów

mazowieckie

8

Płock

mazowieckie

Ulica i numer

Województwo

9

zachodniopomorskie

10

pomorskie

11

warmińsko-mazurskie

12

podlaskie

13

lubuskie

14

wielkopolskie

15

kujawsko-pomorskie

16

dolnośląskie

17

łódzkie

18

lubelskie

19

opolskie

20

śląskie

21

świętokrzyskie

22

małopolskie

23

podkarpackie

....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

Uwaga: Wykonawca może złożyć wykaz na własnych formularzach (np. broszura), jednakże muszą one
zawierać wszystkie powyższe elementy
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pieczęć Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI

......................................, dnia ..............................
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/
oświadczam, że na dzień składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
I AKCESORIÓW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU
WOJEWÓDZKIEGO NFZ
nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) **;
należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) ** w której skład wchodzą następujące podmioty:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...

....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy Wykonawca
** właściwe zaznaczyć.
Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę.
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