
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 
 
 

§1. Nazwa oraz adres zamawiającego ( art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp ) 

 
1. Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile 
2. Adres zamawiającego: ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła 

 

§2. Tryb udzielania zamówienia ( art. 10 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 2, art.39-46          

      Pzp ) 

 
Trybem udzielenia zamówienia jest tryb przetargu nieograniczonego o wartości 
większej niŜ równowartość wyraŜonej w złotych kwoty 14 000 euro i mniejszej 
niŜ równowartość 133 000 euro. 
 
§3. Opis przedmiotu zamówienia ( art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp ) 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaopatrywanie  w paliwa płynne pojazdów 
WORD w Pile . 
Wymagania techniczne i jakościowe: 

1. Stacja powinna być umiejscowiona na terenie Piły. 
2. Paliwo wydawane powinno odpowiadać normie PN 
3. Stacja paliw ma posiadać urządzenie wydające paliwa ( dystrybutory ) w 

dwóch rodzajach: Eurosuper 95 i olej napędowy. 
4. Stacja paliw powinna być czynna przez 6 dni w tygodniu ( nie dotyczy 

niedzieli i ustawowych świąt ) w godzinach 6.00 – 20.00.  
 
§4. Termin wykonania zamówienia ( art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp ). 

 

1. Termin wykonania zamówienia – 3 lata. 
2. Początek wykonywania zamówienia – 1 październik 2008 roku. 
3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy – termin związania umową 7 

dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
 

§5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania ocen spełniania tych warunków ( art. 22, art. 24, art. 36 ust. 1 

pkt 5 i art. 89    Pzp ). 
 
1. Opis warunków udział w postępowaniu 
 
 



O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  oraz złoŜa dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 Pzp. 
W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, Ŝe: 

1) posiadają uprawnienia do wykonania działalności sprzedaŜy paliw 
płynnych 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz dysponują 
potencjałem technicznym 

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia 

 
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 
 

a) zamawiający dokona oceny spełniania kaŜdego z 
warunków na podstawie załączonych do oferty 
dokumentów, o których mowa w ust. 3. Brak załączenia 
przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie 
uznane przez zamawiającego jako niespełnienie warunku, 
co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z 
postępowania z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 Pzp. 

b) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
§6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

[art. 24 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1 pkt 6, art. 36 ust. 3 i 4 Pzp i § 1-3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 

wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 

U. Nr 87, poz. 605)]  

 
1. Zgodnie art. 24 ust. 1 Pzp i zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w celu:  

 
potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp, zamawiający Ŝąda załączenia do oferty: 
  
 
 



a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, dokument wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 
odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
dokumenty wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert,  

c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, dokument wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, dokument wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

e) oświadczenia, zgodnego z art. 22 ust. 1 Pzp, o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu;  

 
2. Wykonawca ma obowiązek złoŜyć dokumenty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
3. JeŜeli wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to 

wykonawca ma obowiązek złoŜyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na 
język polski; tłumaczenie musi być poświadczone przez wykonawcę. 

 
§7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a 

takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami (art. 9 ust. 1, art. 27, art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp) 

 
1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej.  
2.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Krzysztof 

Piechocki ( tel. 067 212 07 87 ) w dni pracujące w godzinach 8 – 16   
 
 
 
 



§8. Wymagania dotyczące wadium (art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 36 ust. 1 pkt 8, 

art. 36 ust. 3, art. 45, art. 46 i art. 85 Pzp) 

 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.  
 
 
§9. Termin związania ofertą (art. 36 ust. 1 pkt 9 i art. 85 Pzp)  

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

składania ofert.  
 
§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp) 

 

1.  Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie moŜe 
spowodować odrzucenie oferty:  
1)  oferta – pod rygorem odrzucenia – musi być przygotowana w języku 

polskim, w sposób czytelny, pisemnie na papierze przy uŜyciu nośnika 
pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie 
pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na 
język polski, a tłumaczenie musi być potwierdzone przez zamawiającego;  

2)  oferta powinna być złoŜona na kolejno ponumerowanych stronach, a 
numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego 
na pierwszej stronie oferty; zamawiający nie wymaga numerowania 
czystych stron, zamawiający nie wymaga numerowania stron, jeŜeli oferta 
jest trwale zespolona;  

3)  kaŜda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną do 
podpisywania oferty; zamawiający nie wymaga podpisywania czystych 
stron, zamawiający nie wymaga podpisywania wszystkich stron, jeŜeli 
oferta jest trwale zespolona;  

4)  kaŜda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną 
do podpisywania oferty;  

5)  wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, w której musi być 
zaoferowana tylko jedna cena;  

6)  oferta musi być złoŜona zamawiającemu w trwale zamkniętym, 
nienaruszonym opakowaniu z nazwą i dokładnym adresem i oznaczona 
napisem „PALIWO” 

 
2.  Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu 

obciąŜają wyłącznie wykonawcę.  
 
 
 



§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp) 

 
1.  Termin składania ofert – 28.08.2008 r., godzina 12:00.  
2. Miejscem składania ofert jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile 

ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła – Sekretariat ( Pokój nr 2 )  
3.  Termin otwarcia ofert – 28.08.2007 r., godzina 12:15.  
4. Miejscem otwarcia ofert jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile 

ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła – Sala wykładowa 
§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp) 

 
1.  Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia, wynik ten wpisuje cyfrowo i słownie do formularza oferty.  
2. Cena musi być wyraŜona w złotych polskich niezaleŜnie od wchodzących w 

jej skład elementów. Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po 
przecinku – złote i grosze.  

3. Cena określona w ust. 1 i 2 będzie brana pod uwagę przez komisję 
przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

(art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp) 

 
1.  Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:  

1) cena – 80%;  
2) upust – 20%  

2.  Sposób oceniania ofert:  
1) w kryterium, w którym zamawiającemu zaleŜy, aby wykonawca 

przedstawił jak najniŜszy wskaźnik (cena) zostanie zastosowany 
następujący wzór arytmetyczny:  
a)  (n : w) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium,  
b)  n – najniŜsza wartość z zaoferowanych,  
c)  w – wartość z badanej oferty,  
d)  a – znaczenie kryterium; 

2) w kryterium, w którym Zamawiającemu zaleŜy, aby wykonawca 
przedstawił jak najwyŜszy wskaźnik (upust) zostanie zastosowany 
następujący wzór arytmetyczny:  
a)  (w : m) x b = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium,  
b)  w – wartość z badanej oferty,  
c)  m – maksymalna wartość z zaoferowanych,  
d)  b – znaczenie kryterium.  

3.  Oceny komisji przetargowej zostanie dokonana na druku ZP-21.  
4.  Zamawiający zastosuje zaokrąglanie kaŜdego wyniku do dwóch miejsc po 

przecinku.  



5.  Oferowany upust będzie obowiązywał przez cały okres trwania umowy 
6. W ofercie naleŜy podać średnią cenę oleju napędowego oraz benzyny  
    Eurouper 95 za miesiąc lipiec 2008  
 
§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (art. 36 ust. 1 pkt 14, art. 94 i 95 Pzp) 

 
1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, 
nie później niŜ przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŜeniem ust. 
2.  

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta po upływie 
terminu związania ofertą, jeŜeli zamawiający przekazał wykonawcom 
informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, 
a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych 
w złoŜonej ofercie.  

3.  Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z zamawiającym w 
terminie wskazanym w zaproszeniu w celu uzgodnienia wszystkich 
szczegółowych kwestii zawieranej umowy.  

 
§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

(art. 36 ust. 1 pkt 15, art. 36 ust. 3, art. art. 147-151 Pzp) 

 
 Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy. 
 
§ 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 17 Pzp) 

 
1. Środki ochrony prawnej określone w art. 179-183 Pzp przysługują 

wykonawcom i innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują 
równieŜ organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę 
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 
prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

3. Protest składa się wyłącznie w formie pisemnej.  
4. Środkami ochrony prawnej są:  

1) protest wnoszony do zamawiającego, zgodnie z art. 180 Pzp, który brzmi:  



„Art. 180.  

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego 

w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego 

czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest 

do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki 

sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią.  

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, takŜe dotyczące postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:  

1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu – jeŜeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8;  

2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

na stronie internetowej – jeŜeli wartość zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 – przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.  

4. JeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niŜ przetarg nieograniczony 

protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia jednak nie później niŜ: 

1) 3 dni przed upływem terminu składania ofert – jeŜeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8; 

2) 6 dni przed upływem terminu składania ofert – jeŜeli wartość zamówienia jest 

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 

– przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się. 

5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć 

termin składania ofert. 

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6. 

8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie 

zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz 

okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.”. 

 

5. W postępowaniu wykonawcy nie przysługują inne środki ochrony prawnej, 
zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych.  

 

 
 



§ 17. Informacje dodatkowe 

 
1.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z oferentami 
2.Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego, w terminie przez 
niego wyznaczonym 
3. Zamawiający powiadomi oferentów biorących udział w przetargu o jego 
wyniku. 
 
Piła, dnia 11 sierpnia 2008 r. 


