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ZAMAWIAJĄCY:  

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 

określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r.  

w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2263 z późn. zm.) na dostawę paliw płynnych rozliczanych  

za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu 

silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
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st. bryg. mgr inż. Janusz Benduch 
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Częstochowa dn. 23.08.2017r. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 

określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r.  

w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2263 z późn. zm.) 

                    
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

42-200 Częstochowa 

ul. Sikorskiego 82/94 

NIP  573-23-07-232;       REGON   151403844 
tel.: 034 3615521, fax 0-34  361 55 69 

email:   mt@kmpsp.czest.pl 

działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) organizuje postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego 

tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Częstochowie. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostanie w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. 

poz. 2164 z późn. zm.) 

2.2. Niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami stanowi kompletny dokument obowiązujący 

Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych przez sieć stacji paliw na terenie 

miasta Częstochowa i Koniecpol (pow. częstochowski) akceptujących bezgotówkowe 

karty paliwowe dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w następującym asortymencie według 

zestawienia w poniższej tabeli: 

Zakres zadania Asortyment 
Oznaczenie 

według CPV 
Jednostka 

miary Ilość 

Zakup paliw płynnych na stacji paliw 

Wykonawcy  

PB 95 09132100-4 
Litr 15 000 

ON 09134220-5 
Litr 60 000 

Uwaga: 

Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowanie 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia określa 

Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

4. MIEJSCE REALIZACJI DOSTAWY  - stacje paliw Wykonawcy. 

5. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

W przypadku złożenia oferty na część zamówienia oferta zostanie odrzucona. 
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6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających 

 

7. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

W przypadku złożenia oferty wariantowej oferta zostanie odrzucona. 

 

8. UMOWY RAMOWE 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA -  12 miesięcy tj. od 02.10.2017r. do 01.10.2018r. 

 

10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy nie wykluczeni na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 5 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) określone w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

a/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów;  

b/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

c/ zdolności technicznej lub zawodowej  

 

Ad. a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z 

dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r, poz.1059 z późn. zm.). Zamawiający może 

wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu. 

 

Ad. b) Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

Ad. c) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają minimum 2 

stacje paliw na terenie miasta Częstochowa i 1 na terenie miasta Koniecpol czynne 24 godz./dobę 

7 dni w tygodniu. Wymagane jest aby Wykonawca posiadał stacje paliw w Częstochowie 

znajdujące się w odległości nie większej niż 6 km od poszczególnych siedzib jednostek 

Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 82/94 w Częstochowie, przy ul. Strażackiej 3 w 

Częstochowie i ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie (odległość liczona w jedną stronę najkrótszą 

drogą publiczną). 

Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonana na zasadzie: spełnia /nie spełnia na 

podstawie oświadczenia Wykonawcy zawierającego wykaz adresowy stacji paliw dla miasta 

Częstochowa oraz Koniecpol ze wskazaniem stacji czynnych 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu. 

 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
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11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA. 

11.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zamawiający żąda od Wykonawców 

oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 

wymienionych w pkt 11.2. niniejszej specyfikacji  a następnie dokona oceny spełnienia 

warunków poprzez określenie „spełnia” lub „nie spełnia” na podstawie kryteriów 

zapisanych w pkt 11.2. niniejszej specyfikacji. Ocenę spełnienia w/w warunków 

Zamawiający dokona na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez 

Wykonawców. 

Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy oraz odrzuceniem oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

11.2. Zestaw dokumentów wymaganych od Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu: 

A\ Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym zamówieniem 

publicznym. 

B\ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

C\ Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

D\ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 

do SIWZ.  

E\ Inne dokumenty tj. upoważnienia czy pełnomocnictwa pisemne zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa uprawniające osobę/y podpisującą ofertę do jej 

podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub 

z dokumentów o których mowa w pkt 11.2. ppkt B. 

F\ Wypełniony druk „FORMULARZ OFERTY” - załącznik nr 4 do SIWZ wraz z 

oświadczeniem zawierającym wykaz adresowy stacji paliw dla miasta Częstochowa oraz 

miasta Koniecpol ze wskazaniem stacji czynnych 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu. Do 

oferty Wykonawca dołącza oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 11.2 lit. C, D, G 

w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

G\ Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej - zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni 

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy 

złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach (jeżeli dotyczą), przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy  Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 
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H\ W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami tych podmiotów 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (oryginał dokumentu lub kopia (odpis) 

notarialnie poświadczona). 

Zamawiający zażąda w tym przypadku dokumentów dotyczących: 

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Ustawy Pzp.  

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy zasoby wymienione powyżej, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, niezbędną do wykonania zamówienia. 

I\ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11.2. ppkt B 

specyfikacji składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

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 ppkt 

I, zastępuje się je 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 sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ppkt I, zastępuje się je dokumentem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert zawierającym odpowiednio oświadczenie 
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Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

 

 

12. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA. 

 

12.1. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w 

specyfikacji, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

12.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału postępowaniu składa także jednolite 

dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniach, o których mowa w pkt 11.2 lit. C i D.  

12.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów 

oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w 

pkt 11.2 lit. C i D. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę 

firm podwykonawców. 

12.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

12.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (tj.-Dz. U. z 2017r. poz. 570). 

12.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może 

wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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12.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

12.8. Okres ważności zaświadczeń i informacji, których żąda Zamawiający obejmować musi 

termin składania ofert. 

12.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu jedynie w przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 

będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości lub wynika to z obowiązujących 

przepisów prawa. 

12.10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu na rzecz, którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

12.11. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

12.12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt.11 

specyfikacji  lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

12.13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

 

13. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj.- Dz. U. z 2017 poz. 1508) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

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

upadłościowe (tj.- Dz. U. z 2016 r. poz. 2171), 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w 

relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:  

a/ zamawiającym,  

b/ osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

c/ członkami komisji przetargowej,  

d/ osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp 
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– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 

mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub art. 24 ust. 5, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

 

 

14. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI 

14.1. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania z Wykonawcami w przedmiotowym 

postępowaniu.  

14.2. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, pocztą elektroniczną lub 

faksem. 

Numer faksu Zamawiającego – (034) 361 55 69. 

Adres poczty elektronicznej: mt@kmpsp.czest.pl 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem i pocztą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

14.3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany 
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przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz 

pełnomocnictwa.  

14.4. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać 

znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną 

przez Zamawiającego. 

14.5. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ: 

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 

zgodnie z art. 38 ustawy pzp; 

b) Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone w 

formie faksu pod numer (034) 361 55 69 lub na adres poczty elektronicznej: 

mt@kmpsp.czest.pl, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna; 

c) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza je na stronie 

internetowej Zamawiającego; Prośba o udzielenie wyjaśnień winna być podpisana 

przez osobę uprawnioną. 

14.6. W przypadku korzystania z SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiający 

zaleca, aby poinformowano go o tym fakcie. Ułatwi to kontakt w przypadku wnoszenia 

zmian lub składania wyjaśnień do SIWZ. Z uwagi na to, iż zgodnie z ustawą SIWZ, a 

także jej ewentualne modyfikacje i odpowiedzi na pytania udostępniane są na stronie 

internetowej, Zamawiający zaleca Wykonawcom śledzenie strony z informacjami o 

postępowaniu, aż do upływu terminu składania ofert. 

 
15. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

 bryg. Wojciech Wieczorkiewicz – naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego 

tel. 034-3615521 wew.550. 

 st. kpt. Rafał Jureczko – z-ca naczelnika wydziału kwatermistrzowsko-technicznego  

tel. 034-3615521 wew.551. 

 

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

16.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

16.2. 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 

 

17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

17.1. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, 

aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

17.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

17.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż 

jedną ofertę, lub złoży ofertę(-y) zawierającą(-e) propozycje wariantowe zostaną, na 

podstawie art. 89 ustawy, uznane za niezgodne z ustawą czy nieodpowiadające treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzucone. 

17.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 



Numer sprawy: MT.2370.03.2017 
 

 10 

17.5. Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, może mieć także postać wydruku 

komputerowego. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i 

innych dokumentów w innym języku niż język polski, bez tłumaczenia na język polski 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

17.6. Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami  

i parafowana, a w Formularzu oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 

ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami. 

17.7. Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte),  

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 17.14. 

17.8. Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być 

podpisane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

17.9. Do Formularza oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia wymagane 

postanowieniami pkt. 11 SIWZ.  

17.10. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na 

własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom 

określonym przez Zamawiającego w SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie 

Prawo zamówień publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie. Oferta powinna zawierać bezwzględnie wszystkie informacje wskazane 

przez Zamawiającego w SIWZ wg przygotowanego „FORMULARZA OFERTY”. 

17.11. Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( zał. nr 2  

SIWZ), formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ( zał. nr 3  SIWZ) 

oraz formularz oferty (zał. nr 4  SIWZ), muszą być złożone w oryginale i podpisane 

przez Wykonawcę. 

17.12. Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca, w imieniu Wykonawcy, oświadczenia i 

inne pisma, nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić stosowne Pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być wystawione i 

załączone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

17.13. Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty muszą być złożone w formie wskazanej w 

pkt 11, 12 SIWZ. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być 

opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

17.14. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Informacje te winny być 

umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych 

informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby 

umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość 

numeracji kartek oferty). W szczególności, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, nie 

można zastrzec informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. 

17.15. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia 

podwykonawcom według wyboru Wykonawcy. 
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Zamawiający żąda w taki przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 

powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

17.16. W przypadku złożenia jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (oferta 

łączna) jako wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunkiem jest, aby 

taka oferta spełniała następujące wymagania: 

 wskazanie podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (nazwy i 

adresy); 

 Wykonawcy występujący wspólnie, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie 

z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

17.17. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, 

zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), w sposób gwarantujący zachowanie w 

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

17.18. Ofertę należy umieścić w opakowaniu (np. zamkniętej kopercie) oznaczonym w 

następujący sposób: 

 Nazwa i adres Wykonawcy 

 Nazwa i adres Zamawiającego tj.: 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

42-200 Częstochowa 

ul. Sikorskiego 82/94 

 

 Oznaczenie tj.:                

        

Oferta na: 

DOSTAWĘ PALIW ROZLICZANYCH ZA POMOCĄ KART BEZGOTÓWKOWEGO 

TANKOWANIA 

Nie otwierać przed 05.09.2017r. godz. 10.30 

 

W przypadku braku takiej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w 

trakcie sesji otwarcia ofert. 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  

Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz 

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Wobec powyższego ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania 

oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak powyżej. 

17.19. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone 

zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie  

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta 

zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA” lub 
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„WYCOFANIE”. 

17.20. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 

oferty po upływie terminu składania ofert. 

17.21. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

17.22. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

17.23. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wymienione 

w art. 87 ust. 2 ustawy. 

 

18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

18.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj.:  

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

42-200 Częstochowa 

ul. Sikorskiego 82/94 (sekretariat) 
18.2. Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2017r. o godz. 10.00. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

18.3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w 

dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego, sala 66. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

18.4. Podczas otwarcia zamawiający poda imię i nazwisko, nazwy (firmę) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania wraz z załącznikami. 

 

 

19. SPOSÓB OBLICZANIA CENY: 

19.1. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 

koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia. 

19.2. Oferta musi zawierać łączną wartość brutto w złotych za cały przedmiot zamówienia, 

zwanej także dalej „ceną”, „ceną oferty”, obliczoną (na niżej określonych zasadach), w 

rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i 

usług (Dz.U. 2014 poz. 915), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę (lub towar 

wraz z usługą); w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i 

usług z 11.03.2004r. (tj.- Dz.U. 2017 poz. 1221). 

19.3. Wykonawca zobowiązuje się do podania wartości cenowych zgodnie z formularzem 

ofertowym – Załącznik nr 4 do SIWZ. przy zastosowaniu kryteriów obliczeniowych 

wymienionych w pkt 19.2 SIWZ. 
19.4. Ceny należy podać w polskich złotych z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc 

po przecinku). Rozliczenia będą prowadzone w PLN 

19.5. W przypadku stwierdzenia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, której nie można 

poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub inne 

błędy w obliczeniu ceny oferta zostanie odrzucona. 



Numer sprawy: MT.2370.03.2017 
 

 13 

19.6. Zakup paliwa będzie dokonywany po cenach obowiązujących u danego Wykonawcy na 

danej stacji paliw w chwili tankowania – jak dla pozostałych klientów stacji.  

19.7. Od ceny, o której mowa w pkt. 19.6. będzie naliczany upust zaoferowany przez danego 

Wykonawcę. 

 

20. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – METODYKA OCENY. 

20.1. Ocena oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów: 

L.p. Kryterium 
Znaczenie/waga 

kryterium 
Uwagi 

1 
Cena 

(wartość brutto)  
80% 

wartość brutto całości dostawy z uwzględnieniem upustu 

cenowego  

[w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza] 

2 Upust 20% 

upust cenowy na zakup paliw obowiązujący przez pełny okres 

trwania umowy 

[wielkość upustu winna być wyrażona w % do dwóch miejsc po 

przecinku] 

 
20.2. Sposób oceny ofert wg kryteriów 

20.2.1.  Kryterium – cena (wartość brutto) 

 

Cena (wartość brutto) powinna zostać obliczona w następujący sposób: Wykonawca winien podać 

średnią cenę brutto 1 litra benzyny bezołowiowej 95 i 1 litra oleju napędowego ze stacji 

benzynowych należących do Wykonawcy na terenie miasta Częstochowa z miesiąca lipca 2017 

roku. Średnie ceny brutto 1 litra każdego z tych paliw należy przemnożyć przez podane w 

formularzu oferty ilości tj.: 15000  dla benzyny bezołowiowej 95 oraz 60000 dla oleju napędowego. 

Otrzymane w wyniku przemnożenia wartości obu paliw należy zsumować, a następnie otrzymaną 

sumę pomniejszyć o upust (identyczny dla obu rodzajów paliwa), który będzie obowiązywał przez 

cały okres umowy – otrzymana zostaje w ten sposób suma końcowa.  Oferta z najniższą sumą 

końcową zostanie uznana za najkorzystniejszą w kryterium cena (wartość brutto) , tj. najniższą 

oferowaną wartość brutto. 

 

Punkty w kryterium – cena (wartość brutto) oferty ocenianej oblicza się wg. wzoru : 

 

Kc=                                                                               x  80 [pkt] 

 
Uzyskaną z obliczeń ilość punktów zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku z 

zastosowaniem reguł matematycznych. Uzyskaną zaokrągloną ilość punktów uwzględnia 

się w dalszych obliczeniach. 

 

20.2.2.  Kryterium – upust 

 Upust cenowy na zakup paliw naliczany przez cały czas trwania umowy. 

Wielkość upustu jest wielkością obowiązującą przez cały okres umowy wyrażoną w % z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, identyczna dla obu rodzajów paliwa.  

 

Punkty w kryterium – upust (wartość brutto) oferty ocenianej oblicza się wg. wzoru : 

 

 

Ku=                                                                      x  20 [pkt] 

 

najniższa oferowana wartość brutto 

wartość brutto oferty ocenianej 

wielkość upustu oferty ocenianej 

najwyższy oferowany upust 
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Uzyskaną z obliczeń ilość punktów zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku z 

zastosowaniem reguł matematycznych. Uzyskaną zaokrągloną ilość punktów uwzględnia 

się w dalszych obliczeniach. 

 
20.2.3. Najkorzystniejsza oferta 

 

najkorzystniejsza oferta    =     Kc   +   Ku 

 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów obu 

kryteriów, tj. Kryterium cena (wartość brutto) i Kryterium upust.  

W przypadku równej ilości punktów wg powyższych kryteriów za najkorzystniejszą zostanie 

uznana oferta z najniższą ceną (wartością brutto). 

 

Końcowa ocena zostanie przedstawiona w protokole postępowania o udzielenie zamówienia 

oraz w odpowiednich załącznikach. 

 

21. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

21.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

21.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem Zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieszczając informację na 

własnej stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

21.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  

Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

21.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  

Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z 

postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga składania wadium 

 

23. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE 

POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 

Po zakończeniu postępowania, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w celu dopełnienia następujących 

formalności: 

a) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty; 

b) jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni 

zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

c) Projekty umów z podwykonawcami na realizacje powierzanego im do wykonania i 

zgodnego z ofertą wykonawcy zakresu dostaw - jeżeli Wykonawca planuje wykonanie 

dostaw przy udziale podwykonawców i uzyskać zgodę Zamawiającego 

Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza z 

zachowaniem terminów, których mowa art. 94 ustawy Pzp, nie później niż przed upływem 
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terminu związania ofertą zgodnym z pkt 16 siwz. 

 

24. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, 

składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

25. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia - 

załącznik nr 6 do SIWZ 

 

26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych art. 179 - 198g, w tym m.in.: 

a) odwołanie - w zakresie określonym treścią art. 180 ust. 2 ustawy (przepisy wspólne: art. 179 

ustawy, odwołanie w art. 180 ustawy i art. 182-198 ustawy); 

b) poinformowanie Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 

niego lub zaniechanie czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na 

które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2; 

c) skarga do sądu - art. 198a - 198g ustawy Pzp. 

Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać. 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro, co 

oznacza, że jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy Pzp. 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

27. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w 

walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 

28. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DO SIWZ 

 

Nr załącznika Nazwa załącznika 
1 Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia 

2 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3 Oświadczenie z art. 24 ust.1, 5 o braku podstaw do wykluczenia  

4 Formularz oferty  

5 Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

6 Projekt umowy 
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ZAŁĄCZNIK NR l do SIWZ 

Nr sprawy: MT.2370.03.2017 

oraz umowy nr: MT.2371.03.2017 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (STANDARDY JAKOŚCIOWE) 

 i WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa paliw 

płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i 

sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

1. Miejsce realizacji zamówienia - wymagania: 

Zakup paliw płynnych PB 95 (benzyna bezołowiowa 95 oktanów), ON (olej napędowy) na 

stacjach paliw Wykonawcy znajdujących się na terenie miasta Częstochowy i Koniecpol (pow. 

częstochowski) – zgodnie z zestawieniem w poniższej tabeli. 

Wykonawca powinien posiadać minimum dwie stacje paliw na terenie miasta Częstochowa i 

jedną na terenie miasta Koniecpol. 

Wymagane jest aby Wykonawca posiadał stacje paliw w Częstochowie znajdujące się w 

odległości nie większej niż 6 km od poszczególnych siedzib jednostek Zamawiającego przy ul. 

Sikorskiego 82/94 w Częstochowie, przy ul. Strażackiej 3 w Częstochowie i ul. Rejtana 25/35 w 

Częstochowie (odległość liczona w jedną stronę najkrótszą drogą publiczną). 

Do oferty należy dołączyć wykaz stacji paliw z podaniem ich miejsca położenia. Dostawy paliw 

płynnych będą realizowane w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego dla 

poszczególnych środków transportu. 

Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowanie 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. 

2. Bezgotówkowy zakup paliwa przez Zamawiającego będzie dokonywany w okresie 

od 02.10.2017r. do 01.10.2018r. w zorganizowanej sieci stacji paliw Wykonawcy.  

3. Szacunkowa wielkość i asortyment rocznego zapotrzebowania paliwa płynnego dla środków 

transportu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

 Wielkość i asortyment rocznego zapotrzebowania paliwa płynnego zawiera poniższa tabela. 

Wielkości w niej podane są wielkościami maksymalnymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej 

i mogą ulec pomniejszeniu w zależności od potrzeb KM PSP w Częstochowie.  

Zakres zadania Asortyment 
Oznaczenie 

według CPV 
Jednostka 

miary Ilość 

Zakup paliw płynnych na stacjach paliw 

Wykonawcy 

Benzyna 

bezołowiowa

PB 95 

09132100-4 Litr 15 000 

Olej 

napędowy 

ON 

09134220-5 Litr 60 000 

Wskazane powyżej wartości wynikają z prognozowanego zapotrzebowaniem Zamawiającego w 

okresie realizacji umowy tj. 12 miesięcy od 02.10.2017r. do 01.10.2018r. Rozliczenia pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez 

Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego.  

Paliwa muszą odpowiednio spełniać wymagania PN-EN-590, PN-EN-228 w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1058 ze zm.).  
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4. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb 

Zamawiającego. 

Cena jaką Kupujący zapłaci za każdorazowo za pobrane paliwo wynikać będzie z ilości 

faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny 1 litra paliwa obowiązującej na danej stacji w chwili 

tankowania, pomniejszonej o zaoferowany upust. 

5. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

otrzymania od Zamawiającego stosownych wniosków o wydanie kart paliwowych przekaże 

Zamawiającemu bezpłatnie następujące karty paliw: 

 40 kart paliwowych wystawionych na nr rejestracyjne pojazdów umożliwiających 

Zamawiającemu bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów Komendy Miejskiej PSP w 

Częstochowie, 

 4 karty paliwowe wystawione na Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze umożliwiających 

Zamawiającemu bezgotówkowy zakup paliwa do sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej 

PSP w Częstochowie, 

 2 karty paliwowe imienne umożliwiającą Zamawiającemu bezgotówkowy zakup paliwa do 

zarówno do pojazdów Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie jak i sprzętu silnikowego 

Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie. 

Ilość kart może ulec zmianie wraz z zakupem nowych pojazdów lub zbyciem starych przez 

Zamawiającego. Wykonawca zapewni ważność kart od 02.10.2017r. do 01.10.2018r. 

Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów wydania kart w przypadkach, w których ich 

wydanie byłoby konieczne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. utrata, zniszczenie, 

zmiana danych itp.), z wyjątkiem nowych kart na nabyte przez Zamawiającego pojazdy i sprzęt 

w trakcie trwania umowy. Cena za wydanie nowych kart nie może przekraczać cen podanych w 

ogólnych cennikach czy tabelach opłat danego Wykonawcy. 

6. Karty paliwowe służyć będą tylko i wyłącznie do zakupu paliw określonych w pkt 3 Załącznika 

nr 1. Limity zakupów w okresie rozliczeniowym na daną konkretną kartę zostaną określone na 

etapie wypełniania wniosków o wydanie kart paliwowych lub podpisywania umowy. 

7. W przypadku utraty, zniszczenia, kradzieży karty paliwowej, Zamawiający zobowiązuje się do 

natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy w celu jej zablokowania. Zgłoszenia 

przyjmowane będą całodobowo pod nr telefonu podany przez Wykonawcę. Wykonawca 

przejmuje odpowiedzialność za transakcje bezgotówkowe zrealizowane przy użyciu utraconej 

lub skradzionej karty paliwowej od momentu otrzymania telefonicznego zgłoszenia. 

8. Bezgotówkowy zakup paliw za pomocą kart paliwowych zabezpiecza poufny numer 

identyfikacyjny związany z kartą paliwową, który daje możliwość potwierdzenia transakcji 

dokonywanych przy użyciu karty paliwowej identyfikując odbiorcę. 

9. Wykonawca zapewnia potwierdzenie transakcji przy użyciu kart paliwowych w formie wydruku 

(dowód sprzedaży) bezpośrednio u operatorów prowadzących stacje paliw. 

10. Każda Transakcja Bezgotówkowa zostanie zarejestrowana z podaniem numeru karty, na 

którą dokonywana była transakcja, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych paliw. 

Dokonanie przez osobę upoważnioną Transakcji Bezgotówkowej potwierdzone zostanie 

dowodem wydania lub pokwitowaniem. Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany 

kupującemu, natomiast drugi, pozostaje na stacji paliw. 

11. Operator (Wykonawca) jest uprawniony przy każdej transakcji dokonywanej przy użyciu Karty 

paliwowej do weryfikacji Karty paliwowej. Wykonawca sprawdzi tożsamość osoby posługującej 

się Kartą paliwową (w przypadku Karty imiennej) w celu potwierdzenia zgodności z nazwiskiem 

umieszczonym na Karcie bądź skontroluje zgodność numeru rejestracyjnego (w przypadku kart 

paliwowych obsługujących pojazdy Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie) z kartą paliwową 

w tankowanym pojeździe. 

12. Rozliczenie każdorazowej transakcji bezgotówkowego tankowania powinno zawierać: 

numer karty, numer rejestracyjny pojazdu (w przypadku kart paliwowych obsługujących pojazdy 
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Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie) lub imię i nazwisko w przypadku Karty imiennej,  

datę, godzinę transakcji i miejsce, nazwę produktu, cenę jednostkową, ilość zatankowanego 

paliwa i całkowitą wartość transakcji. Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu 

wskazane powyżej informacje poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Wykonawcy i 

przekazanie Zamawiającemu hasła, za pomocą którego będzie możliwe odczytanie 

przedmiotowych informacji lub w inny równoważny sposób. 

13. Rozliczanie paliwa, zakupionego na podstawie kart bezgotówkowego tankowania, odbywać 

się będzie za dwa okresy rozliczeniowe tj.: od 1-go do 15-go dnia miesiąca oraz od 16-go do 

ostatniego dnia miesiąca. 

 Zamawiający dokonywać będzie płatności za pobrane paliwo na konto Wykonawcy przelewem 

 w ciągu 21 dni od daty sprzedaży na podstawie prawidłowo wystawionych i dostarczonych 

 faktur VAT. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu  rozliczeniowego. 

Faktury za Transakcje Bezgotówkowe dokonane przez Zamawiającego z użyciem Kart 

paliwowych wystawiane będą przez Wykonawcę po zakończeniu każdego z okresów 

rozliczeniowych zgodnie z wariantem wskazanym powyżej i wysyłane Zamawiającemu 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia sprzedaży, wraz z zestawieniem 

Transakcji Bezgotówkowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym.  
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      ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 

Nr sprawy MT.2370.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 
  pieczęć Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart 

bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – nr sprawy MT.2370.03.2017 

   

Ja (imię i nazwisko), ..............................................................................................................          

reprezentując firmę (nazwa firmy, adres)................................................................................ 

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

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze............................................................. 

w imieniu reprezentowanej  przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, że w/w firma spełnia warunki 

udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia znak MT.2370.03.2017 opracowanej przez Zamawiającego tj. Komendę Miejską PSP w 

Częstochowie a tym samym jest uprawniona do ubiegania się o udzielenie wskazanego zamówienia 

publicznego. 

 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA (jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak MT.2370.03.2017 

opracowanej przez Zamawiającego tj. Komendę Miejską PSP w Częstochowie, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

……………………………………………………………………………….………...……………..,  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

w 

następującym zakresie:  

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

……………………………………........................................................................................………… 
( określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
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Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia 

wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 

stanowi potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu został wykonawcy faktycznie udostępniony. Zobowiązanie to stanowi punkt wyjścia 

do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywanej przez zamawiającego w 

pierwszej kolejności w oparciu o wstępne oświadczenia wykonawców składane - w zamówieniach 

powyżej progów UE - na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zaś w 

zamówieniach poniżej progów UE – w ramach „zwykłego” oświadczenia wykonawcy. 

W celu dokonania takiej oceny zamawiający musi dysponować pełną informacją o tym, że w ogóle 

potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać jego wstępnej ocenie. Dla osiągnięcia takiego celu 

konieczne jest złożenie przez wykonawców wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu zobowiązania podmiotu trzeciego. 
 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Jednocześnie oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na przedmiotowe zamówienie (nr sprawy MT.2370.03.2017) wraz z wszystkimi 

załącznikami i projektem umowy, nie wnosząc do niej żadnych uwag oraz w pełni 

akceptując jej treść i wymagania. 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

Oświadczenie niniejsze składam(y ) świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu 

karnego. 

 

 

                          

      

   Miejscowość.......................... dnia ...................2017r. 

                                         

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

               podpis osoby/osób uprawnionych 
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    ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 

Nr sprawy MT.2370.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

   
pieczęć Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart 

bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – nr sprawy MT.2370.03.2017 

   

Ja (imię i nazwisko), ..............................................................................................................          

reprezentując firmę (nazwa firmy, adres)................................................................................ 

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

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze............................................................. 

oświadczam/y, o braku podstaw do wykluczenia mnie/nas oraz reprezentowanej przeze mnie/nas  

firmy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z okolicznościami, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy - a w tym samym nie podlegam(-y) wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 
 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA (jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam/y, 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 na zasadach określonych w 

pkt I Oświadczenia. 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW (jeżeli dotyczy) 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….……  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w 

pkt I Oświadczenia. 

 

 

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

Oświadczenie niniejsze składam(y ) świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu 

karnego. 

 

 

                          

      

   Miejscowość.......................... dnia ...................2017r. 

 

 

 

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

               podpis osoby/osób uprawnionych 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ 

Nr sprawy MT.2370.03.2017 

 

 

 

 

 

 

  
  pieczęć Wykonawcy       
 

nr tel. i faksu …………………………………………… 

REGON ……………………………………… 

NIP         ……………………………………… 
internet: http:// ………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Komenda Miejska  

Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

42-200 Częstochowa   

ul. Sikorskiego 82/94 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych 

rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu 

silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – nr sprawy 

MT.2370.03.2017 oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, którego ilość,  rodzaj oraz terminy realizacji są zgodne z przedmiotem zamówienia 

określonym w SIWZ. 

Oświadczam, iż cena (wartość brutto) została obliczona a upust podany zgodnie z punktem 20.2 

SIWZ 

 

Dane osoby występującej w imieniu  
i na rzecz Wykonawcy 

1
 

Imię i nazwisko: .............................................................. 

Stanowisko służbowe: ..................................................... 

Nazwa / adres Wykonawcy 

2
 

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

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

Wartość brutto 60 000 litrów ON 

(z uwzględnieniem upustu) 
 [zł] 

3
 

………....zł   słownie: .................................. 

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

Wartość brutto 15 000 litrów PB 95 

(z uwzględnieniem upustu) 
[zł] 

4
 

………....zł   słownie: .................................. 

......…............................................................. 
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Wartość brutto całości zamówienia  

[zł] 

5
 (3

+
4
) 

………....zł   słownie: .................................. 

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

Upust* 
upust cenowy na zakup paliw 

[w %] 

6
 

...........% słownie:...........................................................   

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

* Podany procent upustu zobowiązuje Wykonawcę do jego stosowania przez pełen czasookres umowy podczas dokonywania zakupu przez 

Zamawiającego każdego z asortymentów wymienionych w SIWZ. 

 

 
Wykaz teleadresowy stacji benzynowych Wykonawcy na terenie miasta Częstochowy i miasta 

Koniecpol 

L.p. Nazwa Stacji Adres / telefon 

1  Adres............................................................................................. 

Telefon ......................................................................................... 

2  Adres............................................................................................. 

Telefon ......................................................................................... 

3  Adres............................................................................................. 

Telefon ......................................................................................... 

4  Adres............................................................................................. 

Telefon ......................................................................................... 

5  Adres............................................................................................. 

Telefon ......................................................................................... 

 

Wartości cenowe zawierają podatek VAT w wysokości 23%. 

Termin dostawy: zgodnie z SIWZ.                                 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największa liczbę punktów w ocenie 

punktowej, przeprowadzonej zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ.  

1. Warunki płatności - zgodnie z umową i SIWZ - akceptujemy warunki płatności zawarte w 

projekcie umowy i SIWZ. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

MT.2370.03.2017 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, 

potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Posiadamy koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym niniejszy zamówieniem, 

która jest wydawana w formie decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki (URE). 

6. Dostarczany przedmiot zamówienia spełniania wszystkie powszechnie obowiązujące w Polsce 

wymagania Polskich Norm i przepisów obowiązujących w niniejszym przedmiocie zamówienia. 

7. Oświadczamy, że 

 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego, 

 upusty obowiązywać będą przez cały okres realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom  
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8. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej osobą/osobami reprezentującymi 

firmę będą: 

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

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

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

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

 

9. Podajemy nr kontaktowe telefonu i faxu oraz adres e-mail: 

tel.:   ................................. 

fax:   ................................. 

e-mail:  .............................. 

 

10. Wykonanie niżej wskazanego zakresu zamówienia, Wykonawca powierzy podwykonawcom 

(jeżeli dotyczy)*: 

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

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

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

 

 

11. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych kartkach. 

 

Oświadczenie niniejsze – ofertę składam(y ) świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 

Kodeksu karnego. 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

1. ...................................................... 

2. ..................................................... 

3.  ...................................................... 

4.  ...................................................... 

5.  ...................................................... 
 

 

 

 

............................... data ................... 

................................................................. 
           Podpis osoby/osób uprawnionych 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ 

Nr sprawy MT.2370.03.2017 

 

 
 

 
              pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2015r. poz. 2164 z późn. zm.) na potrzeby postępowania realizowanego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego 

tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Częstochowie – nr sprawy MT.2370.03.2017: 

 Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.-

Dz. U. 2017, poz. 229 ).* 

 Informuję, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.-Dz. 

U. 2017, poz. 229), i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej.* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców osobno. 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 

Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia. 

 

 

 

 

 

…………………….…………………………..                 
  (miejscowość, data)         

 

 

 

 

      ………………………………………………………... 
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(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*) 

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ 

Nr sprawy MT.2370.03.2017 

 

 

PROJEKT UMOWY  Nr MT.2371.03.2017  

 
zawarta w dniu  ………...2017 roku w Częstochowie pomiędzy: 

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z siedzibą                                        

w Częstochowie ul. Sikorskiego 82/94, kod pocztowy: 42-200, zwaną dalej „Zamawiającym" 

NIP 573-23-07-232, REGON 1517403844 działającą na podstawie Ustawy o Państwowej Straży 

Pożarnej (tj.- Dz.U. z 2017 r. poz. 1204) reprezentowaną przez:  

- st. bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski – Komendant Miejski PSP 

a 

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

(Nazwa Firmy, adres, pozostałe dane niezbędne do zawarcia umowy) 

z siedzibą    ................................................................................. kod pocztowy:..............    

reprezentowanym przez: 

 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą".  

wybranym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej: Ustawą, na dostawę 

paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i 

sprzętu  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 

Strony zawierają umowę następującej treści: 

 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów 

Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w „Opisie przedmiotu 

zamówienia (standardy jakościowe) i warunkach realizacji zamówienia” stanowiącym 

jednocześnie załącznik nr 1 do umowy oraz określenie zasad i trybu współpracy między 

Stronami w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych 

obejmujące określenie zasad wydawania i używania przez Zamawiającego kart paliwowych, a 

także zasady rozliczeń za transakcje bezgotówkowe dokonywane przez Zamawiającego przy 

użyciu kart paliwowych w sieci stacji paliw Wykonawcy. 

2. Ilość paliw jaką Zamawiający zamierza kupić a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać w 

okresie trwania umowy wynosi: 

 olej napędowy – 60 000  litrów 

 benzyna bezołowiowa 95 –  15 000  litrów 

3. Podane ilości stanowią wielkości maksymalne, które mogą ulec zmniejszeniu w zależności od 

potrzeb Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, że kupuje paliwo na potrzeby własne. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania limitów paliwa i kart określonych w 

Opisie przedmiotu zamówienia. 
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§ 2. Warunki realizacji umowy 

1. Realizacja zamówienia będzie następowała sukcesywnie według zapotrzebowania 

Zamawiającego od dnia 02.10.2017 roku do 01.10.2018 roku przy użyciu kart paliwowych 

wydanych w ramach wynagrodzenia przez Wykonawcę zgodnie z zapisem pkt 5 w „Opisie 

przedmiotu zamówienia (standardy jakościowe) i warunkach realizacji zamówienia” – 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Karty paliwowe wystawione zostaną zgodnie z danymi podanymi przez Zamawiającego po 

podpisaniu umowy. 

3. Kolejne karty paliwowe wystawiane będą w ramach wynagrodzenia na podstawie 

stosownego wniosku przekazanego do Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej w 

terminie 14 dni od dnia dostarczenia wniosku. Powyższe stosuje się odpowiednio do kart 

paliwowych dla nowych pojazdów i sprzętu Zamawiającego nabytych w trakcie trwania 

umowy. 

4. W przypadku utraty, zniszczenia, kradzieży karty paliwowej, Zamawiający zobowiązuje się 

do natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy w celu jej zablokowania. Zgłoszenia 

przyjmowane są całodobowo pod nr telefonu ……………. lub …………………….. 

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za transakcje bezgotówkowe zrealizowane przy 

użyciu utraconej lub skradzionej karty paliwowej od momentu otrzymania telefonicznego 

zgłoszenia. 

5. Bezgotówkowy zakup paliw za pomocą kart paliwowych zabezpiecza poufny numer 

identyfikacyjny związany z kartą paliwową, który daje możliwość potwierdzenia transakcji 

dokonywanych przy użyciu karty paliwowej identyfikując odbiorcę. 

6. Wykonawca zapewnia potwierdzenie transakcji przy użyciu kart paliwowych w formie 

wydruku (dowód sprzedaży) bezpośrednio u operatorów prowadzących stacje paliw. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość tankowania samochodów 24h/dobę 7 dni 

w tygodniu na stacji/ach paliw Wykonawcy zgodnie z wykazem teleadresowym stacji 

benzynowych Wykonawcy na terenie miasta Częstochowy i miasta Koniecpol załączonym 

do oferty przetargowej znak MT.2370.03.2017. 

8. Wydanie Zamawiającemu paliw następować będzie w miejscu wykonywania działalności 

przez Wykonawcę (w stacjach paliwowych należących do Wykonawcy) zgodnie z wykazem 

teleadresowym stacji benzynowych Wykonawcy na terenie miasta Częstochowy i miasta 

Koniecpol załączonym do oferty przetargowej znak MT.2370.03.2017. 

9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową co do zasad dokonywania transakcji 

bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

przepisów wewnętrznych Wykonawcy w postaci regulaminu itp. dotyczącego sprzedaży i 

używania kart paliwowych o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy czy 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia do niniejszego zamówienia. (Zapis §2 ust. 9 

umowy zostanie doprecyzowany na etapie zawierania umowy zgodnie z obowiązującymi u 

Wykonawcy ogólnymi warunkami sprzedaży i używania kart paliwowych, z podaniem ich 

dokładnej nazwy i daty obwieszczenia) 

10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu upustu w wysokości ………% na zakup paliw. Upust 

w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy dla  

Zamawiającego.  

11. Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji Wykonawcy 

w chwili zakupu paliwa. 
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§ 3. Warunki płatności 

1. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych: od 1 do 15 dnia 

miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni 

dzień danego okresu rozliczeniowego. 

2. Płatności należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywane będą przez 

Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od daty sprzedaży. Za datę zapłaty uznaje się datę 

wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. Datą sprzedaży jest to ostatni dzień 

danego okresu rozliczeniowego. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i 

posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP: 573-23-07-232 

4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług (VAT) i 

posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP:  …………………… 

5. Zamawiający upoważnia przez okres obowiązywania Wykonawcę do wystawiania faktur VAT 

z tytułu realizacji niniejszej Umowy bez podpisu osoby przez nią upoważnionej.  

6. Całkowita wartość przedmiotu Umowy (brutto) wg złożonej oferty wynosi: …………………. zł.  

(słownie: ………………..…………………… złotych) Wartość brutto obejmuje: wartość 

przedmiotu, koszty dostarczenia, podatki. Cena jaką Zamawiający zapłaci każdorazowo za 

pobrane paliwo wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny 1 litra 

paliwa obowiązującej na danej stacji w chwili tankowania, pomniejszonej o zaoferowany 

upust. 

7. Wykonawca odstępuje od wymogu ustanowienia przez Zamawiającego zabezpieczenia, w celu 

umożliwienia zaspokojenia wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy, w tym zwłoki z zapłatą należności za transakcje 

bezgotówkowe.  

 

§ 4. Warunki gwarancji 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość paliw, spełniającą wymagania zawarte w PN-EN-

590 oraz PN-EN-228 oraz wszystkimi obowiązującymi w okresie trwania umowy aktami 

prawnymi. 

2. Zamawiający niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zakupie paliwa złej jakości złoży 

reklamację Wykonawcy, który w  terminie do 14 dni reklamację rozpatrzy. 

3. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedawanego 

paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca przeprowadzi postępowanie 

reklamacyjne i w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję 

o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku uznania roszczenia 

Zabawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej 

odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego 

nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 

 

§ 5. Odstąpienie od umowy – kary umowne 

1. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia 

złożonego drugiej stronie w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Niedokonanie przez Zamawiającego zapłaty w terminie z tytułu przedmiotu umowy skutkuje 

naliczaniem przez Wykonawcę odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień 

opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności.  

3. Zablokowanie kart paliwowych może nastąpić z tytułu: 

a/ niedokonania przez Zamawiającego zapłaty w terminie z tytułu przedmiotu umowy tj. po 

bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty określonego w wezwaniu do 

zapłaty wystawionym przez Wykonawcę. Odblokowanie kart paliwowych nastąpi po 

potwierdzeniu zapłaty zaległych należności u Wykonawcy, 
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b/ zaistnienia uzasadnionych w ocenie Wykonawcy wątpliwości co do zgodności z prawem 

dokonywanej transakcji bezgotówkowej po dokonaniu weryfikacji uprawnień użytkownika 

karty paliwowej do posługiwania się daną kartą o której mowa w pkt 11 „Opisu przedmiotu 

zamówienia (standardy jakościowe)  i warunkach realizacji zamówienia” – załącznik nr 1 do 

umowy. 

4. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności 

opisanych w par. 5 ust. 3 lub dokonania przez Zamawiającego innego naruszenie postanowień 

Umowy, pod warunkiem wcześniejszego wezwania Zamawiającego do usunięcia naruszeń w 

wyznaczonym terminie 7 dni. Wykonawca jest uprawniony do złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy w terminie do dnia 01.10.2018r. 

5. Jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego bez podania 

zasadnej przyczyny oraz przy braku przesłanek wymienionych w §5 ust. 4 czy okoliczności 

naruszania przez Zamawiającego postanowień umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, liczonej od jej niewykonanej części, której 

dotyczy odstąpienie. 

6. Zamawiający za odstąpienie umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, liczonej od jej 

niewykonanej części, której dotyczy odstąpienie. 

7. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w 

umowie Zamawiający i Wykonawca mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w 

wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

8. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych 

kar umownych. 

 

§ 6. Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd miejscowo i 

rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02.10.2017 roku do dnia 01.10.2018 roku. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie. 

4. Żadna ze stron nie może żądać zmiany umowy chyba, że zachodzą okoliczności, o których 

mowa w art. 144  Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

6. W wypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawę Prawo zamówień publicznych. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 


