
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWE PALIW PLYNNYCH JD(dotyczy ogloszenia o wszczeciu postepowania z dnia ..S.J2~ A~...r.)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Warszawie

00-015, ul. Sienkiewicza 3
tel. (0-22) 826-18-30
fax. (0-22) 826-21-95

www.wiih.org&!, ih warszawa@,wiih.org.pl

zwanym dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do wziecia udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie:

przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych

(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz istotne dla stron postanowienia,
które zostana wlaczone do umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa okreslonych w specyfikacji
ilosci i rodzajów paliw plynnych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc skladania ofert czesciowych. Oferty
czesciowe dotycza okreslonego rodzaju i ilosci paliwa w miastach
wymienionych w ofercie. Oferent moze zlozyc wiecej niz jedna oferte
czesciowa, w przypadku gdy ubiega sie o udzielenie zamówienia na
dostawy paliwa dla jednostek organizacyjnych Inspektoratu w dwóch
lub wiecej miastach. Zamówienie obejmuje 6 ofert czesciowych na
potrzeby siedziby Inspektoratu w Warszawie i Delegatur Inspektoratu
w: Siedlcach, Ostrolece, Plocku, Radomiu, Ciechanowie. Roczna
szacunkowa ilosc zakupionego paliwa bedzie sie ksztaltQwac w
granicach: ," .

Oferta czesciowa nr 1- dostawa paliwa dla WIIH Warszawa
ok. 5000 litrów oleju napedowego ON

Oferta czesciowa nr 2 - dostawa paliwa dla Dele2aturv WIIH w
Siedlcach
ok. 2 000 litrów oleju napedowego ON

Oferta czesciowa nr 3 - dostawa paliwa dla Dele2aturv WIIH w
Ostrol-ece

ok. 400 litrów benzyny bezolowiowej Pb95
ok. 1 600 litrów oleju napedowego ON
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Oferta czesciowa nr 4 - dostawa Daliwa dla Delegatury WIJRw Plocku
ok. 1 500 litrów benzyny bezolowiowej Pb 95

Oferta czesciowa nr 5 - dosta'\,Vapaliwa dla Delea:aturv WIJR w
Radomiu
ok. 4000 litrów oleju napedowego ON

Oferta czesciowa nr 6 - dostawa Daliwa dla Delea:aturv WIJR w
Ciechanowie
ok. 1 400 litrów benzyny bezolowiowej Pb 95
ok. 600 litrów oleju napedowego ON

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zakupu wiekszej lub mniejszej
ilosci paliw niz podane w specyfikacji. Ilosc zakupionego paliwa bedzie
zalezec od potrzeb i mozliwosci finansowych Zamawiajacego.

3a. Wykonawca zobowiazuje sie do sprzedazy Zamawiajacemu w okresie
umowy paliwa po cenie stosowanej przez Wykonawce w dniu sprzedazy
(cena dnia) pomniejszonej o ewentualny procent udzielonego rabatu.

4. Stacja lub stacje Wykonawców, których dotyczyc beda oferty czesciowe
nie moga znajdowac sie w odleglosci wiekszej niz 5 km od siedziby
Zamawiajacego lub jego delegatury, liczonej najkrótsza droga
publiczna. Wykaz adresów delegatur stanowi zalacznik nr 1 do
niniejszej specyfikacji.

5. Dostawy beda realizowane na zasadzie doraznych, bezgotówkowych
tankowan pojazdów do zbiornika w wybranej stacji Wykonawcy, który
zlozy najkorzystniejsza oferte.

6. Do poszczególnych paliw wymienionych w pkt. 2 stosuje sie
wymagania jakosciowe, okreslone odpowiednio w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagan
jakosciowych dla paliw cieklych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441-)"~r~ z
zalacznikami.

7. Podstawa zaplaty za zakupione paliwa bedzie wystawiona przez
Wykonawce faktura VAT. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiac.
Faktura zostanie przekazana Zamawiajacemu w terminie do 7 dni
liczac od ostatniego dnia miesiaca.

8. Termin platnosci Zamawiajacy okresla na: do 14 dni od dnia
otrzymania faktury

9. Do kazdej z faktur, o których mowa powyzej Wykonawca dolaczy
wyszczególnienie transakcji sprzedazy. Zestawienie musi zawierac:

. date tankowania

. cene sprzedazy dla zamawiajacego a w przypadku udzielenia rabatu
takze cene dnia
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. rodzaj pobranego paliwa

. ilosc pobranego paliwa

. wartosc zakupu

. numer rejestracyjny pojazdu

. podpis kierowcy

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz inne istotne dla
stron postanowienia, które zostana wlaczone do umowy:

Termin wykonania zamówienia: dostawe paliwa od
31.03.2012 r. ( 12 miesiecy)

1.04.2011 r. do

Dostawy beda realizowane
tankowan pojazdów.

na zasadzie doraznych, bezgotówkowych

Tankowanie odbywac sie bedzie na podstawie dowodu rejestracyjnego srodka
transportowego Zamawiajacego oraz dostarczonego przez Zamawiajacego
wykazu pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu.

Kazdorazowe pobranie paliwa zostanie ujete w "Wykazie transakcji" z
podaniem daty pobrania paliwa, rodzaju i ilosci pobranego paliwa, ceny dnia
i wartosci zakupu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, potwierdzonym
podpisem pobierajacego oraz we wpisie do dziennej karty drogowej pojazdu,
potwierqzonym podpisem pracownika stacji paliw.

Zamawiajacy regulowac bedzie faktury przelewem w ciagu 14 dni od daty
otrzymania faktury. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania
faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

Zalacznikiem do faktur sa "Wykazy transakcji".

III. Kryteria i sposób dokonywania oceny spelniania warunków
wymaganych od dostawców '-.." ,> .

o udzielenie zamówienia publicznego okreslonego w specyfikacji moga
ubiegac sie Wykonawcy, którzy spelniaja wymagania okreslone wart. 22 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych. Ocena
spelnienia ww. warunków dokonana bedzie na podstawie dokumentów
wymienionych w punkcie IV specyfikacji.

IV. Dokumentywymagane od Wykonawców

1. Oswiadczenie, ze wykonawca spelnia wymogi okreslone wart. 22 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamów~en publicznych.

2. Oswiadczenie,
specyfikacj i.

ze Wykonawca akceptuje warunki zawarte w
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3. Oswiadczenie Wykonawcy, ze w przypadku uznania jego oferty za
najkorzystniejsza zobowiazuje sie do zawarcia umowy w miejscu i
terminie okreslonych przez Zamawiajacego.

4. Aktualny odpis z KRS lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej.

5. Raport sprzedazy lub inny dokument potwierdzajacy sprzedaz paliwa
w dniu 10.02".2011 r. po cenie zaproponowanej w ofercie Wykonawcy.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta powinna byc sporzadzona w jezyku polskim, trwala technika
pisarska, w jednym egzemplarzu zawierajacym:

. date sporzadzenia oferty

. dane o Wykonawcy:
- imie i nazwisko
- nazwe (firme)
- adres (siedzibe)
- regon. NIP
- telefon ew. telefax
- w przypadku posiadania strony www lub adresu e-mail równiez
te dane

. scisle okreslenie przedmiotu oferty czesciowej, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.

. cene sprzedazy brutto dla Zamawiajacego na paliwo bedace.
przedmiotem oferty czesciowej stosowana przez oferenta w dniu
10.02.2011 r. (cyfrowo i slownie).

. cene z dnia 10.02.2011r.(brutto) w przypadku udzielenia rabatu
od tej ceny oraz procent ewentualnego rabatu.
Wysokosc rabatu (procent) bedzie obowiazywal Wykonawce przez
caly okres zawartej umowy.

. ofertowa cene sprzedazy brutto Zamawiajacemu tj. cene--- ,"
sprzedazy z dnia 10.02.2011 r. pomniejszona o procent
udzielonego rabatu - bedaca kryterium wybory
naj korzystniej szej oferty czesciowej.

. szacunkowa odleglosc stacji paliw Wykonawcy od siedziby
Zamawiajacego lub jego delegatury, liczona najkrótsza droga
publiczna (gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa lub
miedzynarodowa) .

. wykaz wszystkich zalaczników do oferty.

2. Do oferty Wykonawcy powinni dolaczyc dokumenty wymagane od
Wykonawców zgodnie z pkt. IV specyfikacji.

3. Oferta i zalaczniki powinny byc podpisane i opieczetowane przez
Wykonawce. Wszystkie dokumenty tworzace oferte powinny byc zszyte,
zas wszystkie strony oferty powinny byc ponumerowane.
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4. Oferta powinna byc zlozona w dwóch nieprzezroczystych zamknietych
kopertach: w kopercie wewnetrznej i zewnetrznej
Koperta wewnetrzna powinna byc opisana nazwa i adresem
Wykonawcy oraz haslem "Dostawa paliw" i powinna byc wlozona do
zamknietej koperty zewnetrznej opisanej haslem: "Dostawa paliw" - nie
otwierac przed 21.02.2011r. godz. 12.00, a przeslana za
posrednictwem poczty opisana dodatkowo nazwa i adresem
Zamawiajacego.

5. Koszty zwiazane z przygotowaniem
Wykonawca.

i zlozeniem oferty ponosI

VI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy zlozyc w terminie do 21.02.2011r., godz. 11.00 w
siedzibie zamawiajacego - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa p. 216, II pietro.

2. Dla ofert nadeslanych poczta jako termin wplyniecia oferty przyjmuje
sie date doreczenia do Zamawiajacego.

3. Wykonawca moze wprowadzac zmiany do zlozonej uprzednio oferty w
formie kompletnej oferty, zlozonej jak w zwyklym trybie skladania
ofert, w kopercie oznakowanej napisem "Zmiana oferty na dostawe
paliw" oraz napisem "nie otwierac przed 21.02.2011r., godz. 12.00".

4. Wykonawca moze wycofac zlozona uprzednio oferte tylko i wylacznie w
formie pisma wycofujacego oferte zlozonego jak w zwyklym trybie
skladania ofert w kopercie oznakowanej napisem" Wycofanie oferty na
dostawe paliw".

5. Wykonawca nie moze wycofac oferty i wprowadzic zmian w'ofe~~i<:;po
uplywie terminu skladania ofert.

6. Oferte zlozona po terminie zwraca sie bez otwierania po uplywie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

7. Zamawiajacy otworzy oferty w dniu 21.02.2011 r., godz. 12.00, pok.
217, w siedzibie Zamawiajacego, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

VII. Termin zwiazania oferta

Wykonawca jest zwiar;any oferta przez 30 dni od zlozenia oferty.
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VIII. Warunki wykluczajace

1. Zamawiajacy wykluczy Wykonawców, którzy nie spelniaja wymagan z
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien
publicznych a ich oferty nie beda rozpatrywane.

2. Zamawiajacy odrzuci oferty z powodu okolicznosci, o których mowa w
art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien
publicznych.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny(brutto)

Wykonawca moze zaproponowac tylko jedna cene sprzedazy i nie moze jej
zmieniac. Cena sprzedazy dla Zamawiajacego = cena z dnia 10.02.2011r w
przypadku nie udzielenia rabatu. Cena sprzedazy dla Zamawiajacego, gdy
rabatu udzielono = cena z dnia 10.02.2011r. - procent udzielonego rabatu.
Cena sprzedazy dla Zamawiajacego nie bedzie przedmiotem negocjacji.

X. Kryteria wyboru i oceny ofert

1. Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszych ofert czesciowych, z
ofert waznych oraz nie podlegajacych odrzuceniu.

2. Wszystkie oferty czesciowe beda oceniane oddzielnie.

3. Za najkorzystniejsza oferte czesciowa Zamawiajacy uzna te, która
przedstawiac bedzie najnizsza cene sprzedazy dla Zamawiajacego.
Cena sprzedazy dla Zamawiajacego bedzie obliczona w sposób
okreslony w pkt. IX specyfikacji. Oferty beda porównywane w systemie
punktowym.

Nazwa kryterium: Cena sprzedazy dla Zamawiajacego
Waga kryterium: 100%, gdzie 1% = 1 punkt

--,-" ,>

Punkty za cene sprzedazy beda liczone beda wg nastepujacego wzoru:
C=
( Cn / Cob ) x waga kryterium w punktach, gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cene sprzedazy dla
Zamawiajacego
Cn - naj nizsza zaoferowana cena sprzedazy dla Zamawiajacego
Cob - cena sprzedazy dla Zamawiajacego zaoferowana w ofercie
badanej

~

Maksymalna ilosc punktów jaka Wykonawca moze uzyskac w wyniku
oceny wedlug kryteriów ceny wynosi 100.
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XI. Opis sposobu porozumiewania sie i udzielania
dotyczacych opisu istotnych warunków zamówienia

wyjasnie n

1. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia przekazuje sie
zainteresowanym osobiscie i nieodplatnie w siedzibie Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej ul. Sienkiewicza 3, 00-015
Warszawa, pok. 216 w dni robocze w godz. 9.00-15.00 oraz ze strony
internetowej www.wiih.org.pl

2. ZapYtania o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na dostawe paliw plynnych mozna skladac pisemnie, a
takze za posrednictwem telefaxu i poczty elektronicznej.

XII. Postepowanie odwolawcze:

1. Protest dotyczacy czynnosci podjetych przez zamawiajacego w toku
postepowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiajacego
czynnosci, do której jest obowiazany na podstawie ustawy wnosi sie
pisemnie do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia, w którym
Wykonawca powzial lub mógl powziac wiadomosc o okolicznosciach
stanowiacych podstawe jego wniesienia.

2. Protest dotyczacy tresci ogloszenia oraz protest dotyczacy postanowien
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sie pisemnie do
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamówien Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jezeli
wartosc zamówienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówien publicznych.

3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

4. Protest powinien wskazywac oprotestowana czynnosc lub zaniechanie
zamawiajacego, a takze zawierac zadanie, zwiezle przytoczenie zarzUtów
oraz okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie
protestu.

Sporzadzil: Akceptowal:

~~~*\

'c-
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