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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH 

nr SG.2200.1.2014 
 
Zamawiający:  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie 

      ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 
                 tel.22 826-18-30, faks 22 826-21-95 
                        www.wiih.org.pl, ih_warszawa@wiih.org.pl 

 
Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie                
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2013r. ,poz.907 ze zm.) 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia oraz istotne dla stron postanowienia, 
które zostaną włączone do umowy: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa określonych w specyfikacji ilości i 
rodzajów paliw płynnych. 
 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty 
częściowe dotyczą określonego rodzaju i ilości dostaw paliwa w miastach 
wymienionych w ofercie. Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę 
częściową, w przypadku gdy ubiega się o udzielenie zamówienia na dostawy 
paliwa dla jednostek organizacyjnych Inspektoratu w dwóch lub więcej 
miastach. Zamówienie obejmuje dostawy paliw płynnych na potrzeby 
siedziby Inspektoratu w Warszawie i Delegatur Inspektoratu w: Siedlcach, 
Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Ciechanowie. Szacunkowa ilość zakupionego 
paliwa będzie się kształtować w granicach: 

Oferta częściowa nr 1 – dostawa paliwa dla WIIH Warszawa 
 
ok.   2 300     litrów oleju napędowego ON 
ok.   2 800     litrów benzyny bezołowiowej Pb95 
 
Oferta częściowa nr 2 – dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w 
Siedlcach 

      ok.  1 900    litrów oleju napędowego ON 
 

Oferta częściowa nr 3 – dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w 
Ostrołęce 
ok.   1 800     litrów oleju napędowego ON 
ok.      250     litrów benzyny bezołowiowej Pb95 
 
Oferta częściowa nr 4 – dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w Płocku 
ok.   1 500     litrów oleju napędowego ON 
 
Oferta częściowa nr 5 – dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w 
Radomiu 
ok.   2 400     litrów oleju napędowego ON 
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Oferta częściowa nr 6 – dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w 
Ciechanowie 
ok.      500     litrów oleju napędowego ON 
ok.   1 300     litrów benzyny bezołowiowej Pb95 
 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu większej lub mniejszej ilości 
paliw niż podane w specyfikacji. Ilość zakupionego paliwa będzie zależeć od 
potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. 

 
4. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu w okresie 
umowy paliwa po cenie stosowanej przez Wykonawcę w dniu sprzedaży (cena 
dnia) pomniejszonej o ewentualny procent udzielonego rabatu. 

 
5. Stacja lub stacje Wykonawców, których dotyczyć będą oferty częściowe  
mogą znajdować się w odległości około 5 km od siedziby Zamawiającego lub 
jego delegatury, liczonej najkrótszą drogą publiczną. Wykaz adresów 
delegatur stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

  
6. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych 
tankowań pojazdów do zbiornika w wybranej stacji Wykonawcy, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę w poszczególnych częściach. 

 
7. Do paliw wymienionych w pkt. 2 stosuje się wymagania jakościowe, 
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r. 
w sprawie  wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 
1058). 

 
8. Podstawą zapłaty za zakupione paliwa będzie wystawiona przez 
Wykonawcę faktura VAT. Okres rozliczeniowy nie może przekraczać jednego 
miesiąca. Faktura zostanie przekazana Zamawiającemu w nie 
przekraczającym terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. 

 
9. Do każdej z faktur, o których mowa powyżej Wykonawca dołączy 
wyszczególnienie transakcji sprzedaży - według załącznika nr 1 do SIWZ, 
który musi zawierać: 

 
• nr faktury 
• nr rejestracyjny samochodu 
• datę zakupu 
• rodzaj pobranego paliwa 
• ilość pobranego paliwa 
• cenę sprzedaży gdy oferent udzieli rabatu 
• wartość zakupu.  

 
 
II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz inne istotne dla 
stron postanowienia, które zostaną włączone do umowy: 
 
Termin wykonania zamówienia: od 1.04.2014r. do 31.12.2014r.( 9 miesięcy). 
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Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych 
tankowań pojazdów. 
 
Tankowanie odbywać się będzie na podstawie dowodu rejestracyjnego środka 
transportowego Zamawiającego oraz dostarczonego przez Zamawiającego 
wykazu pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu. 
 
Każdorazowe pobranie paliwa należy ująć: 
1. w „Wykazie transakcji” stanowiącym  załącznik nr 2 do SIWZ, 
zawierającego: 

• imię i nazwisko pobierającego, 

• nr rejestracyjny samochodu, 

• rodzaj i ilość paliwa, 

• cenę dnia, 

• podpis pobierającego oraz 

2. w dziennej karcie drogowej pojazdu podpisanej przez pracownika stacji 
paliw. 
Zamawiający regulować będzie faktury przelewem w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania faktury. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania 
faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 
Załącznikiem do faktur są „Wykazy transakcji”. 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą 
brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 
ustawy oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 
2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana będzie na podstawie 
dokumentów wymienionych w punkcie IV specyfikacji. 
 
 
IV. Oświadczenia i dokumenty wymagane  od Wykonawców 
 
W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 
obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
 
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
3. Oświadczenie, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji. 
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4. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku uznania jego oferty za 
najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw  do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
6. Raport sprzedaży lub inny dokument potwierdzający sprzedaż paliwa w 
dniu 25.02.2014 r. po cenie zaproponowanej w ofercie Wykonawcy. 

 
V. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim, w formie 
pisemnej - pod rygorem nieważności, w jednym egzemplarzu 
zawierającym: 

• datę sporządzenia oferty 
• dane Wykonawcy: 

- imię i nazwisko 
- nazwę (firmę) 
- adres (siedzibę) 
- regon, NIP 
- nr telefonu, faksu 
- w przypadku posiadania: stronę www lub adres e-mail  

• ścisłe określenie przedmiotu oferty częściowej, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia. 

• cenę sprzedaży brutto dla Zamawiającego 1 litra  paliwa 
będącego przedmiotem oferty częściowej stosowaną przez 
oferenta w dniu 25.02.2014 r. (cyfrowo i słownie). 

• cenę1 litra paliwa z dnia 25.02.2014r.(brutto) w przypadku 
udzielenia rabatu od tej ceny oraz procent ewentualnego rabatu. 
Wysokość rabatu (procent) będzie obowiązywał Wykonawcę przez 
cały okres zawartej umowy. 

• ofertową cenę sprzedaży brutto 1 litra paliwa Zamawiającemu tj. 
cenę sprzedaży z dnia 25.02.2014 r. pomniejszoną o procent 
udzielonego rabatu – będącą kryterium wyboru 
najkorzystniejszej oferty częściowej. 

• odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego lub 
jego delegatury, liczoną najkrótszą drogą publiczną (gminną, 
powiatową, wojewódzką, krajową lub międzynarodową). 

• wykaz wszystkich załączników do oferty. 
Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez 
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi lub przez 
ustanowionego pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na 
identyfikację jej imienia i nazwiska ( np. będzie czytelny lub uzupełniony 
pieczątką). Jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, należy 
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załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. 

 
2. Do oferty Wykonawcy powinni dołączyć dokumenty wymagane  zgodnie 
z pkt. IV specyfikacji. 

 
3. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte, zaś 
wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. 
 
4. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. IV, które należy złożyć 
w formie oryginału. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
 
5. Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzezroczystych zamkniętych 
kopertach: w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. 
Koperta wewnętrzna powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy 
oraz hasłem „Dostawa paliw” i powinna być włożona do zamkniętej 
koperty zewnętrznej opisanej hasłem: „Dostawa paliw nr SG.2200.1.2014” 
– nie otwierać przed 05.03.2014r. godz. 14.00. 

 
6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca. 

 
 
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej 
w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa pok. 212, II piętro, w 
terminie do 05.03.2014r, godz. 12.00. 
 
2. Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym 
terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

 
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić 
lub wycofać ofertę. Zmiany do złożonej uprzednio oferty w formie 
kompletnej oferty, Wykonawca składa jak w zwykłym trybie składania 
ofert, w kopercie oznakowanej napisem „Zmiana oferty na dostawę paliw 
nr SG.2200.1.2014” oraz napisem „nie otwierać przed  05.03.2014r., 
godz. 14.00”. 
 
4. Wykonawca może wycofać złożoną uprzednio ofertę tylko i wyłącznie w 
formie pisma wycofującego ofertę złożonego jak w zwykłym trybie 
składania ofert w kopercie oznakowanej napisem „Wycofanie oferty na 
dostawę paliw nr SG.2200.1.2014”. 
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5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po 
upływie terminu składania ofert. 

 
6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
 
7. Otwarcie ofert nastąpi:  w dniu 05.03.2014 r., godz. 14.00, pok. 217, 
w siedzibie Zamawiającego, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. 

 
VII. Termin związania ofertą 
 

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
VIII. Warunki wykluczające 
 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie spełniają wymagań z 
art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę 
wykluczonego z postępowania. 
 
2. Zamawiający odrzuci oferty z powodu okoliczności, o których mowa w 
art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych. 

 
IX. Opis sposobu obliczenia ceny (brutto) 
 

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę sprzedaży 1 litra paliwa 
i nie może jej zmieniać. Cena sprzedaży dla Zamawiającego = cena z dnia 
25.02.2014r w przypadku nie udzielenia rabatu. Cena sprzedaży dla 
Zamawiającego, gdy rabatu udzielono =  cena z dnia 25.02.2014r. – 
procent udzielonego rabatu. Cena sprzedaży dla Zamawiającego nie 
będzie przedmiotem negocjacji. 

 
X. Kryteria wyboru i oceny ofert 
 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych, z 
ofert ważnych oraz nie podlegających odrzuceniu. 
 
2. Wszystkie oferty częściowe będą oceniane oddzielnie. 

 
3. Za najkorzystniejszą ofertę częściową Zamawiający uzna tę, która 
przedstawiać będzie najniższą cenę sprzedaży dla Zamawiającego. Cena 
sprzedaży dla Zamawiającego będzie obliczona w sposób określony w pkt. 
IX specyfikacji. Oferty będą porównywane w systemie punktowym. 
Nazwa kryterium: Cena sprzedaży dla Zamawiającego  
Waga kryterium: 100%, gdzie 1% = 1 punkt 
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Punkty za cenę sprzedaży będą liczone będą wg następującego wzoru: C= 
( Cn / Cob ) x waga kryterium w punktach, gdzie: 
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę sprzedaży  dla 
Zamawiającego 
Cn - najniższa zaoferowana cena sprzedaży dla Zamawiającego 
Cob – cena sprzedaży dla Zamawiającego zaoferowana w ofercie badanej  

 
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku 
oceny według kryteriów ceny wynosi 100. 

 
XI. Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień 
dotyczących opisu istotnych warunków zamówienia 
 

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się 
zainteresowanym osobiście i nieodpłatnie w siedzibie Wojewódzkiego 
Inspektoratu Inspekcji Handlowej ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, 
pok. 216 w dni robocze w godz. 9.00-15.00 oraz na stronie internetowej 
www.wiih.org.pl. 
2. Zawiadomienia, wezwania, pytania, wnioski oraz wszelkie inne 
informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas 
postępowania o udzielenie zamówienia – poza ofertą wraz z załącznikami 
oraz uzupełnieniami i wyjaśnieniami, dotyczącymi oświadczeń, 
dokumentów oraz wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty, które należy 
złożyć w formie pisemnej – mogą być przekazywane w formie pisemnej lub 
faksem. 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
XII. Środki ochrony prawnej: 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kawlifikowanego 
certyfikatu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 
z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Sporządził:        


