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S    I    W    Z 
 

Dostawa oleju napędowego  

do ambulansów sanitarnych  

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

 

 

 
 

W  POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

 ( tekst jednolity  Dz.U. z  09.08.2013r. Poz.907z późn.zm.) tj. poniżej 207 000 euro. 

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
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Nazwa   Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,  

Adres:   ul. Tochtermana 1,  

26 – 600 Radom,  

tel./fax.   (48) 362–48–47,  

adres e-mail:   pogotowie@pogotowie.radom.pl 

strona internetowa:  www.pogotowie.radom.pl  

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – obowiązujących  

dla postępowań o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8, na bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.  

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

z  09.08.2013. Poz. 907z późn.zm), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, 

przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa - oleju napędowego do ambulansów sanitarnych 

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego” w czynnych całodobowo stacjach paliw na terenie 

Radomia. 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego w ilościach około 115 000 litrów rocznie  

o parametrach jakościowych zgodnych z obowiązującymi normami. 

 

Kod CPV:  09.13.41.00-8   olej napędowy 

 

1. Wskazane ilości paliw należy traktować, jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego  

potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości 

litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

2. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw. 

3. Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych ( teks jedn.  z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.). 

4. Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji 

paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 

przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.). 

5. Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa do ambulansów sanitarnych należących do 

Zamawiającego polegać będzie na: 

I. Nazwa (firmy) i adres Zamawiającego 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

III. Przedmiot zamówienia 

http://www.pogotowie.radom.pl/
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a) tankowaniu paliwa do ambulansów sanitarnych Zamawiającego na stacjach paliw 

Wykonawcy, czynnych codziennie (7 dni w tygodniu) 24 godziny na dobę. 

b) Wydawaniu paliwa w formie tankowania z dystrybutora stacji paliw tylko bezpośrednio do 

zbiorników uprawnionych ambulansów sanitarnych wykazanych w załączniku nr 1 do 

umowy. 

c) Prowadzeniu przez Wykonawcę ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych ambulansów 

sanitarnych z podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości pobranego paliwa, numeru 

rejestracyjnego pojazdu, stanu licznika pojazdu (stan licznika podaje kierowca na stacji 

paliw). 

d) Naliczaniu cen według cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy, w dniu sprzedaży 

pomniejszone o zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie rabat cenowy przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

e) Realizacja rozliczania tankowania odbywać się będzie w systemie bezgotówkowym, np. za 

pomocą elektronicznych kart wydanych przez Wykonawcę bezpłatnie na każdy pojazd 

Zamawiającego. 

f) Przewidywana ilość zgłoszonych do tankowania pojazdów to średnio 19 (w ciągu roku) plus 

do 5 szt. nowych pojazdów w czasie realizacji umowy, plus ok. 3 kart uszkodzonych lub 

zagubionych w czasie realizacji umowy. 

g) Zabezpieczenie 1 karty zastępczej na okaziciela 

h) Zamawiający dopuszcza inny niż opisany w punkcie  e i f  sposób realizacji bezgotówkowego 

rozliczania tankowania pojazdów Zamawiającego zaproponowany przez Wykonawcę, 

spełniający wymagania opisane w SIWZ i projekcie umowy.  

i) Rozliczaniu zawartych transakcji fakturami VAT po zakończeniu  każdego miesiąca. 

j) Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę faktury. 

k) Przyjęciu przez Wykonawcę terminu płatności 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość ambulansów sanitarnych użytkowana obecnie przez 

Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec zmianie. 

7. Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia podwykonawców do wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.    

 

 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy   

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

IV. Termin realizacji zamówienia 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

I.  
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2. Zamawiający wykluczy z postępowania: 

2.1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

2.2.  Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

2.3.  Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

2.4. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

2.5.  Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

2.6.  Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego;  

2.7. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
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a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

2.8. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary. 

2.9. Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,  

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia 

się wyroku;  

2.10. Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo – akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 

członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku. 

3.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 

3.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  

w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 

utrudni uczciwej konkurencji; 

3.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania;  

3.3. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3.4. należąc do tej samej grupy  kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007r. 

o ochronie konsumentów (Dz. U. nr 50 poz.331, z późn. zm) złożyli odrębne oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji 

pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3.5. Zamawiający wyklucza z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który  

w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 

obowiązki zawodowe, 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 dowolnych środków dowodowych, jeżeli 

zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu  

o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do 

negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, 

który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja 

zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości 
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oraz  naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 

zobowiązał się do ich naprawienia. 

4. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania 

o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 

pkt.3.  

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

6. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu  

o złożone wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w sekcji. VI wg formuły ,,spełnia bądź nie 

spełnia”.  

7. Nie złożenie przez Wykonawcę wskazanych dokumentów, bądź złożenie ich w niewłaściwej 

formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 Pzp.  

 

 

 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać 

następujące dokumenty: 

a) oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału   

w postępowaniu, wg załączonego druku – załącznik nr 3 do SIWZ. 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik  

nr 4 do niniejszej SIWZ. 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert) 

d) aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi. 

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – (wystawianych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) 

f) kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu 

prowadzonej działalności.  

g) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust.2 

pkt 5  ustawy pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, 

poz.331, z późn. zm) – załącznik nr 5    do SIWZ. 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
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podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji  zamówienia, w szczególności przedstawiając 

w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot , który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów , odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 

 

Uwaga: 

Jeżeli Wykonawca,  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej 

składa zgodnie z  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego  2013r. (D. U. z 2013, 

Poz.231)  § 4 ust. 1,  w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - dokument lub dokumenty  

wystawione  w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczony od terminu składania ofert. 

 

 

 

 

1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie ze SIWZ. 

2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie, 

zawierać spis treści oraz podpisana przez: 

a) osobę/-y wskazaną/-e w prowadzonych przez Sąd właściwych rejestrach lub; 

b) osobę/-y wymienioną/-e w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

lub; 

c) inną osobę legitymującą się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy 

udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej. 

4. Zaleca się, aby  wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w sposób 

uniemożliwiający de kompletację i posiadały ponumerowane strony oferty.   

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną 

ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż 

język polski. 

7. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenia i formularze wg wzorów załączników: 

 

VII.    Termin związania ofertą. 

II.  

VIII.    Opis sposobu przygotowywania oferty 

III.  
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a) Załącznik nr 1 do SIWZ jest „Oferta”, która jest drukiem Zamawiającego do wykorzystania 

przez Wykonawcę składającego ofertę. 

- Załącznik nr 1 do oferty dla oferenta wykazującego 1 stację benzynową na  

terenie Radomia 

- Załącznik nr 1a do oferty dla oferenta wykazującego więcej niż 1 stację benzynową na 

terenie Radomia 

b) Załącznik nr 2 do SIWZ jest „Umowa (wzór)” ,  

c) Załącznik nr 3 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy   Pzp”, 

który jest do wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę. 

d) Załącznik nr 4 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp”, 

który jest do wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę. 

e) Załącznik nr 5  do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

Pzp”, który jest do wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę. 

 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a) w odniesienie do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców 

ubiegających się o zmówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 2-2a Ustawy Prawo zamówień publicznych 

b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich  

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

publicznego, 

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 

d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 

konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

9. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące nr NIP, REGON, adres internetowy 

(URL), adres poczty elektronicznej (e-mail). Zamawiający zamieszcza te informacje w Ogłoszeniu 

o Udzieleniu Zamówienia. 

10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 roku o „zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, ( tekst jednolity Dz. U.  

z 2003 roku Nr 153, poz. 1503 ze zmian.) co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać 

innym uczestnikom postępowania zgodnie z art.8 ust.3 ustawy, informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa” i załączyć, jako odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 

Zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, informacji 

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia. 

11. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osoby reprezentujące 

Wykonawcę lub jako kopia poświadczona notarialnie. 

12. Zaleca się, aby wszystkie podpisy złożone w ofercie były czytelne lub opatrzone imienną 

pieczątką osoby składającej podpis celem jej identyfikacji. 

13. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były 

parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną. 

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

opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

15. Oferta winna być złożona w zapieczętowanej lub inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie, 

który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert – 
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      zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy – z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych  przez   

      Wykonawcę; 

16. Oferta winna być opisana następująco: 
 

 

   Nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  

w Radomiu 

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1 

 

Dostawa  - oleju napędowego  

do ambulansów sanitarnych  

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

 

Znak sprawy: RSPR –  6 PN/2014 

NIE OTWIERAĆ PRZED  01.12.2014 r. godz. 09:30 

 

a) Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, 

jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty. 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi 

być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu 

„ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty. 

18.  „WYCOFANIE OFERTY” z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

(oświadczenia) z napisem na kopercie „WYCOFANIE” według takich samych zasad jak 

wprowadzenie zmian. Do składanego oświadczenia należy dołączyć stosowny dokument 

potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy. 

 

 

 
 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie I piętro (pok. nr 12), w siedzibie Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, (dotyczy również ofert 

dostarczanych pocztą kurierską) lub przesłać na adres Zamawiającego. 

2. Termin składania ofert upływa:  dnia 01.12.2014 r. do godz.09:30 

Oferty wysyłane, które dotrą do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostaną 

zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

3. O złożeniu oferty po terminie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie.  

4. Każdej złożonej ofercie zostanie nadany numer identyfikacyjny.  

5. Otwarcie ofert nastąpi: dnia 01.12.2014 r. o godz.  10:00 w siedzibie Zamawiającego II 

piętro, pokój 13. 

6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

 

IX.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

IV.  
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1. Część jawna 

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w obecności osób, które zechcą wziąć udział  

w ich otwarciu, gdzie podane zostaną podstawowe informacje: 

a) o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) o złożonych ofertach: 

-  liczba ofert, 

- nazwy firmy, adresy wykonawców 

- ceny, terminy wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach. 

Informacje, o których mowa w lit. a i b przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

2. Część niejawna 

a) W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje oceny kompletności oferty i spełnienia 

warunków formalnych. 

b) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

c) Zamawiający poprawia w tekście oferty: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków    

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (niezwłocznie zawiadamiając  

o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona). 

d) W dalszej części komisja przetargowa porównuje oferty zakwalifikowane, jako odpowiadające 

warunkom, z uwzględnieniem kryteriów określonych w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

 

 
 

1. Wszelkie informacje finansowe muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie. 

2. Rabat od ceny detalicznej (dystrybutorowej) nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. 

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów  

w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 

powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów 

 

 

 

 

 

 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium oceny przypisując mu 

wagę: 

 

X.     Tryb otwarcia ofert. 

V.  

XI.     Opis sposobu obliczania cen  

VI.  

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
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KRYTERIA OCENY OFERTY  

 

a) Cena z wagą Wc 98% 

 

Cenę należy wyliczyć, jako średnią dziennych cen sprzedaży wg kosztorysu ofertowego 

(załącznik nr 1 do oferty lub załącznik nr 1a do oferty). 

 

Co – Cena oferty wyliczona według wzoru:  

 

Co = Cd - R 

 

Waga ceny zostanie obliczona według następującego wzoru: 

 

WC=  * 100 * 98% 
 

   gdzie: 

Cn – cena najniższa oferowana w ofertach pomniejszona o proponowany rabat oferenta 

Co – cena oferty badanej 

Cd – średnia cena dystrybucyjna (brutto) wyliczona jak w załączniku nr 1do oferty  lub 

załączniku nr 1a do oferty (w przypadku gdy Wykonawca dysponuje więcej niż 1 

stacją) 

R – Rabat od ceny dystrybucyjnej  

 

          Zadeklarowany rabat pozostaje niezmieniony przez cały okres obowiązywania oferty. 

Obliczenia średniej ceny sprzedaży dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

b) Dostępność stacji paliwowych w Radomiu Wd z wagą max 2% 
 

Wykonawca otrzymuje niżej wymienioną ilość punktów w zależności od oferowanej ilości 

dostępnych stacji paliwowych na terenie Radomia.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 

unieważnia postępowanie 

3. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone  

w SIWZ oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria, wynikającą  

z poniższego wzoru  

 

Wo* = Wc + Wd 
*Wo – waga ogólna oferty 

Lp. Ilość dostępnych stacji 

na terenie Radomia 

Waga w % 

1.  1 0 

2.  2 1 

3.  3 i więcej stacji        2 

Cn 

CO 
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1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

 przekazywane będą w formie: 

 - pisemnej, 

 - faksem, 

 - drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich  otrzymania.  

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie   

SIWZ. We wniosku należy podać:  

 a) nazwę i adres Wykonawcy,  

 b) nr telefonu i faksu, e-mail,  

 c) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

 dotyczących niniejszego postępowania.  

4. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego: 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1  

(pok. 16) w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając 

zapotrzebowanie na adres: pogotowie@pogotowie.radom.pl 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na  

2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieści na swojej stronie internetowej.  

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia  wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę 

Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej.  

9. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:   

 

Zastępca Dyrektora mgr inż. Wojciech Marek Puton 

e-mail: wmputon@pogotowie.radom.pl 
Poniedziałek – Piątek 10.00 – 14.00 

 

 

 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do 

niniejszej SIWZ. 

2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 

 

XIV.    Istotne postanowienia umowy 

 

VIII.  

XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie 

osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  
 
 

 

VII.  

mailto:wmputon@pogotowie.radom.pl
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Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Pzp na 

podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z  09.08.2013r. Poz. 907 z późn.zm. ) 

 ) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

- odrzucenia oferty odwołującego. 

 

 

 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ jest „Oferta”, która jest drukiem Zamawiającego do wykorzystania przez 

Wykonawcę składającego ofertę. 

- Załącznik nr 1 do oferty dla oferenta wykazującego 1 stację benzynową na  

terenie Radomia 

- Załącznik nr 1a do oferty dla oferenta wykazującego więcej niż 1 stację benzynową na terenie 

Radomia 

Załącznik nr 2 do SIWZ jest „Umowa (wzór)” ,  

Załącznik nr 3 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy   Pzp”, który 

jest do wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę. 

Załącznik nr 4 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp”, który 

jest do wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę. 

Załącznik nr 5  do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp”, 

który jest do wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę. 

 

                                                                                                                                                      

Zatwierdził: 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

O F E R T A 

Dostawa - oleju napędowego  

do ambulansów sanitarnych  

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

 

1. Zamawiający                   Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 

ul. Tochtermana 1, 

26-600 Radom, 

tel./fax. (48) 362–48–47, 

adres e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl 

strona internetowa: www.pogotowie.radom.pl 

 

2. Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................  

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

3. Siedziba Wykonawcy .......................................................................................................................... 

4. NIP ..........................................................; REGON ............................................................................ 

5. Tel./fax................................................................................................................................................. 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym (znak sprawy: RSPR-………….) 

zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej 

www.pogotowie.radom.pl, stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – Dostawa - oleju napędowego do ambulansów 

sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

 

1) Cena brutto1 litra ON wg kosztorysu 

(Załącznik nr 1 do oferty dla oferenta wykazującego 1 stację benzynową na terenie Radomia) 

(Załącznik nr 1a do oferty dla oferenta wykazującego więcej niż 1 stację benzynową na 

terenie Radomia)  

- ………..…………….…. zł (brutto) 

(słownie złotych: ……………………………………………………..…………….........….……..), 

2) Rabat do 1 litra ON w złotych od ceny brutto - …..………..…..zł 

3) Ilość dostępnych stacji paliwowych na terenie miasta Radomia: ………….. stacje paliwowe 

(zgodnie z poniższym wykazem) 

 

Wykaz dostępnych stacji paliwowych na terenie miasta Radomia 

 

Lp. Nazwa (numer) stacji paliwowej Adres 

1.   

2.   

3.   

 

 

6. Termin płatności 30 dni od dnia doręczenia  prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.  

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.  

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany. 

10. Informujemy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia pisemnej 

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.pogotowie.radom.pl/
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umowy na warunkach przedstawionych w formularzu oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

11. Oferta zawiera ................................ kolejno ponumerowanych stron.  

12. Załącznikami do oferty są:  

- .......................................................................  

- .......................................................................  

- .......................................................................  

- .......................................................................  

- .......................................................................  

- .......................................................................  

 

 

 

             ……...………………………… 

                 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

…………………..dnia………....…..2014 r. 
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Załącznik nr 1 do oferty 

Kosztorys ofertowy -  kalkulacja ceny jednostkowej ON w okresie: wrzesień 2014 r. 

 

 

Lp. 
Data Cena dyst. 1 litra ON w PLN (brutto) 

1. 01.09.2014  

2. 02.09.2014  

3. 03.09.2014  

4. 04.09.2014  

5. 05.09.2014  

6. 06.09.2014  

7. 07.09.2014  

8. 08.09.2014  

9. 09.09.2014  

10. 10.09.2014  

11. 11.09.2014  

12. 12.09.2014  

13. 13.09.2014  

14. 14.09.2014  

15. 15.09.2014  

16. 16.09.2014  

17. 17.09.2014  

18. 18.09.2014  

19. 19.09.2014  

20. 20.09.2014  

21. 21.09.2014  

22. 22.09.2014  

23. 23.09.2014  

24. 24.09.2014  

25. 25.09.2014  

26. 26.09.2014  

27. 27.09.2014  

28. 28.09.2014  

29. 29.09.2014  

30. 30.09.2014  

 Suma: od 1 do 30  

                           

  

C d =  

 
Cd – średnia cena dystrybucyjna na stacji Wykonawcy w miesiącu wrzesień 2014 r. 

 
Uwaga: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty źródłowe, na podstawie, których sporządzony 

został powyższy kosztorys.                                                                               

 

                         

Suma wartości ON (brutto) 

30 dni 
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Załącznik nr 1a do oferty 

Kosztory ofertowy -  kalkulacja ceny jednostkowej ON w okresie: wrzesień 2014 r. 
 

Oferent posiadający 2 stacje na terenie miasta Radomia sporządza kosztorys dla dwóch stacji.  

Oferent posiadający więcej niż 3 stacje na terenie miasta Radomia sporządza kosztorys dla wszystkich stacji 

zlokalizowanych na terenie miasta Radomia 
 

Średnia cena dystrybucyjna sprzedaży Cd wyliczona według wzoru  

Cd =  

gdzie:  

Cd – średnia cena dystrybucyjna                    n- ilość stacji benzynowych zlokalizowanych w Radomiu  

Uwaga: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty źródłowe, na podstawie, których sporządzony 

został powyższy kosztorys.                                                                               

Lp. 
Data 

Cena dyst. 1 litra ON w PLN (brutto)  

Stacja 1 Stacja 2 Stacja 3 Stacja….n 

1. 01.09.2014     

2. 02.09.2014     

3. 03.09.2014     

4. 04.09.2014     

5. 05.09.2014     

6. 06.09.2014     

7. 07.09.2014     

8. 08.09.2014     

9. 09.09.2014     

10. 10.09.2014     

11. 11.09.2014     

12. 12.09.2014     

13. 13.09.2014     

14. 14.09.2014     

15. 15.09.2014     

16. 16.09.2014     

17. 17.09.2014     

18. 18.09.2014     

19. 19.09.2014     

20. 20.09.2014     

21. 21.09.2014     

22. 22.09.2014     

23. 23.09.2014     

24. 24.09.2014     

25. 25.09.2014     

26. 26.09.2014     

27. 27.09.2014     

28. 28.09.2014     

29. 29.09.2014     

30. 30.09.2014     

 Suma: od 1 

do 30 

    

Średnia cena 

dystrybucyjna 

na stacji 

S1 =  S2=  S3 =  S…n=  

gdzie: S1 – Stacja 1 gdzie: S2 – Stacja 2 gdzie: S3 – Stacja 3 gdzie: S..n – Stacja...n 

S1+ S2+ S3+S….n 

 

 

n 

 

30 dni 

Suma wartości ON 

(brutto) 

 

 

Suma wartości ON 

(brutto) 

 

 

Suma wartości ON 

(brutto) 

 

 

 

30 dni 

 

30 dni 

Suma wartości ON 

(brutto) 

 

 

 

30 dni 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA Nr  (WZÓR) 

na zamówienie publiczne udzielone w trybie art. 39 „przetarg nieograniczony” ustawy prawo zamówień publicznych 

z dnia 29.01.2004  (tekst jednolity Dz. U. z 09.08. 2013 r. Poz. 907 z póź.zm.). 

 

zawarta w dniu ……….… 2014 roku w Radomiu pomiędzy:  

Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, NIP  948-16-68-643 

tel./fax. (48) 362-48-47   

reprezentowaną przez:  

 lek. med. Piotr Kowalski- Dyrektor    

zwany dalej Zamawiającym, a firmą  

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

którą reprezentują: 

…………………………………………………………………………….  

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

wpisaną do ………………………………………….………..  

zwaną dalej Wykonawcą.  

§1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji  : 

1. Dostawę oleju napędowego do ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego   w  czynnych całodobowo stacjach paliw.   

2. Miejscem tankowania są stacje paliw według - Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Przedmiot zamówienia, co do ilości określa się na około 115 000 litrów ON rocznie. 

§2 

Termin obowiązywania umowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 

§3 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości , że wymienione w SIWZ ilości paliwa są szacunkowe  

i zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ilość zamówienia oleju napędowego  

w zależności od potrzeb. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 

finansowe lub prawne. 

2. W przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia rozmiaru dostaw rozliczenie nastąpi  

w odniesieniu do faktycznej ilości litrów dostarczonego przedmiotu zamówienia przy 

zastosowaniu cen jednostkowych, tj. cena 1 litr oleju napędowego na stacji w dniu tankowania 

pomniejszona o rabat zadeklarowany  w ofercie. 

§4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości netto …...……………zł 

+ VAT =……………………………. zł. , brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………) 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia z dnia ……………………….r. 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie pobrane paliwo. 

3. Rabat od ceny brutto za 1 litr ON wynosi ……….. zł 

 

§5 

W ramach usługi określonej w § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Sprzedaży paliw zgodnie z normą zadeklarowaną w ofercie. 

2. Tankowania ambulansów sanitarnych Zamawiającego poza kolejnością. 

3. Zapewnienia ciągłości tankowania całodobowo. 
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4. Udostępniania świadectwa jakości i próbki paliwa danej partii towaru na każde żądanie 

Zamawiającego - w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z deklarowaną normą, koszty 

przeprowadzonych badań pokrywa Wykonawca. 

5. Wystawiania paragonu fiskalnego potwierdzającego wykonanie tankowania paliwa na stacji 

Wykonawcy. Paragon zawiera niezbędne dla Zamawiającego informacje tj. adres stacji paliwowej, 

na której odbyła się transakcja, data i godzina transakcji, numer rejestracyjny ambulansu, stan 

licznika przy tankowaniu, ilość zatankowanego paliwa, cena jednostkowa oraz wartość zakupu. 

6. Wydania oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentów (kart) uprawniających do   

tankowania bezgotówkowego najpóźniej  do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

§6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania tankowania ambulansów sanitarnych.     

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane złą 

jakością paliwa ( parametry jakościowe nie zgodne z obowiązującą normą). 

3. Reklamacje z tytułu ilości, jakości oraz ceny zatankowanego paliwa Zamawiający składa  

w terminie 7 dni od daty tankowania lub otrzymania faktury. 

4. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego od uregulowania należności z wyjątkiem, gdy 

dotyczy zastosowania nieprawidłowej ceny. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność zakupu paliwa do ambulansu właściwego do 

przypisanej karty. 

§7 

4. Rabat od ceny brutto za 1 litr ON wynosi ……….. zł 

5. Cena  zakupu oleju napędowego będzie ulegać zmianie dla poszczególnych dostaw w zależności 

od fluktuacji cen oleju napędowego  na rynku paliw (w przypadku zmiany cen hurtowych  

u producenta). 

6. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności przelewem na konto Wykonawcy  

w terminie 30 dni od daty doręczenia  faktury. 

7. Faktury za ilość zatankowanego oleju napędowego wystawiane będą po zakończeniu każdego 

miesiąca. 

8. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego. 

9. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku zamawiającego pokrywa Zamawiający, natomiast 

koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

10. Płatności realizowane będą w PLN. 

§8 

W przypadku przerwania ciągłości realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu innego źródła tankowania na terenie Radomia na 

warunkach zawartych w §5 umowy. 

§9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:        

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy –  

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach,   

b. w przypadku, gdy w sposób bezsporny zostanie dowiedzione , że jakość dostarczanego paliwa 

nie odpowiada wymaganiom wg PN-EN 590+A1:2011 

c. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,    

d. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

e. Wykonawca nie realizuje postanowień § 5 umowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:   
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a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego skutecznie 

dostarczonego wezwania w terminie miesiąca od upływu terminu zapłaty,         

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł wypełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Powinno 

zawierać uzasadnienie, termin do odstąpienia: 14 dni od powzięcia informacji przez stronę  

o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.     

4. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2% wartości brutto pozostałej do realizacji umowy, licząc od ceny 

obowiązującej w dniu odstąpienia od umowy.  

5. Zamawiający może potrącić przewidziane w umowie kary pieniężne z dowolnej należności 

Wykonawcy. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

§10 

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 

realizacji  zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  

2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów  , odpowiada solidarnie  z wykonawcą za 

szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

§11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§12 

Wszelkie problemy i spory wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego 

rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, 

Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z  09.08.2013r. Poz. 

907 z późn.zm. ) 

 

§14 

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje 

Zamawiający a drugi egzemplarz Wykonawca. 

§15 

Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta przetargowa wraz ze złożonymi oświadczeniami  

i dokumentami. 

 

 

 

 

……………………….      ………………………….. 

ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA                                                                                          

                                                                          



Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

SIWZ - Dostawa - oleju napędowego do ambulansów sanitarnych RSPR 

 

   Strona 22 z 27 

 

Załącznik nr 1 do umowy  

 

Wykaz ambulansów  

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

upoważnionych do bezgotówkowego tankowania olejem napędowym 

 

 

Lp. Numer rejestracyjny Marka i model 

1.  WR 8501H Mercedes Sprinter 

2.  WR 8502H Mercedes Sprinter 

3.  WR 8503H Mercedes Sprinter 

4.  WR 8504H Mercedes Sprinter 

5.  WR 8505H Mercedes Sprinter 

6.  WR 8506H Mercedes Sprinter 

7.  WR 8507H Mercedes Sprinter 

8.  WR 1576K Mercedes Sprinter 

9.  WR 8714K Mercedes Sprinter 

10.  WR 1099L Mercedes Sprinter 

11.  WR 1873S Mercedes Sprinter 

12.  WR 09767 Mercedes Sprinter 

13.  WR 9825F Volkswagen Caddy 

14.  WR 9826F Volkswagen Caddy 

15.  WR 9827F Volkswagen Caddy 

16.  WR 9828F Volkswagen Crafter 

17.  WR 1386E Volkswagen Crafter 

18.  WR 1387E Volkswagen Crafter 

19.  WR 1389E Volkswagen Crafter 
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Załącznik nr 3 do SIWZ     

 

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

      pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta 

 

Oświadczenie WYKONAWCY  

z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu (tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013r.Poz.907 z późn.zm.), 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego 

Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności związanych  

z realizacją zamówienia; 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Jednocześnie stwierdzamy, iż świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej / art. 233 Kodeksu 

karnego/ związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

 

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

(miejscowość i data)                                      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ     

 

 

…………………………………………. 

pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta 

 

 

Oświadczenie WYKONAWCY  

z  art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia 

(tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013r.Poz.907 z późn.zm.) 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego 

 

Oświadczamy, że nie  ma podstaw do wykluczenia mnie/nas z ubiegania się o udzielenie zamówienia.  

Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy  prawo  zamówień publicznych 

wyklucza się: 

 

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego; 

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
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zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary. 

9) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,  

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku;  

10) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo – akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku, a także wykonawców ,którzy: 

11)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  

w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie 

utrudni uczciwej konkurencji; 

12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania;  

13) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

14) należąc do tej samej grupy  kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konsumentów (Dz. U. nr 50 poz.331, z późn. zm) złożyli odrębne oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji 

pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

15) Zamawiający wyklucza z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 

3 lat przed wszczęciem postepowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, 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 dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką 

możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza  

z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne 

środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja zapobiec zawinionemu i poważnemu 
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naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz  naprawił szkody powstałe  

w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

 

 

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

     (miejscowość i data)                                                                                          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)   
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy -prawo zamówień publicznych 

 

Przedmiot zamówienia:  „Dostawa oleju napędowego do ambulansów sanitarnych Radomskiej 

Stacji   

                                          Pogotowia Ratunkowego” 

                 Nr sprawy RSPR – ……………..   

 

Nazwa wykonawcy …………………………………………………………………………………… 

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………………… 

Miejscowość………………………………………… Data  ….…………………………………...              

Oświadczamy, że: 

 

1. Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej* 

2. Należymy do grupy kapitałowej*: 

 

Nazwa 

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

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

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

Adres……………………………………………………………………………………………………

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

Dane teleadresowe (telefon, e-mail, strona www) 

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

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

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

Jednocześnie informujemy, że do wyżej wymienionej grupy kapitałowej należą następujące podmioty: 
 

Lp Nazwa podmiotu Adres Telefon, strona www 

    

    

    

    

    

 

 

………………………………… 

      (podpis osoby upoważnionej) 


