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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

 w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

dostawę paliw płynnych w systemie kart flotowych do samochodów słuŜbowych będących  

w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur 

okręgu zielonogórskiego. 

 

 

Zamówienie o wartości szacunkowej ustalonej poniŜej 125.000 euro. 
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1 Informacje o Zamawiającym 

 

1.1 Zamawiającym jest: 

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze 

Adres: ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra 

Telefon. 068 3291700 

Telefax  068 3291713 

NIP 929-14-56-582 

Regon 000000448  

 

2 Tryb udzielenia zamówienia 

 

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 125.000 
euro.  

2.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. 
zm.). 

2.3 Podstawa prawna zastosowania trybu przetargu nieograniczonego – art. 10 ust. 1 
oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.4 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od 
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz.1796). 

 

3 Opis przedmiotu zamówienia 

 

3. 1  Przedmiot zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest powtarzająca się dostawa paliw płynnych  
w systemie kart flotowych do samochodów będących w dyspozycji Prokuratury 
Okręgowej w Zielonej Górze oraz jednostek podległych w miejscowościach: 
Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Wschowa, Świebodzin, Zielona Góra, śagań i śary.  

Karta musi być waŜna na innych stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całej 
Polski. 

2) Szacunkowa ilość zamawianego paliwa wynosi: 

a) benzyny bezołowiowej Pb 95 zgodnie z normą PN-EN228:2009 w szacunkowej 
ilości: 32.000 litrów, 

b) oleju silnikowego w szacunkowej ilości 130 litry. 

Paliwo sprzedawane Zamawiającemu powinno spełniać wymagania jakościowe 
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r.  
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r. Nr 221, poz. 
1441). 
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3) Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb 
Zamawiającego wynikających z odbywania wyjazdów słuŜbowych, indywidualnie 
dla kaŜdego samochodu, z wykorzystaniem kart flotowych umoŜliwiających 
dokonywanie transakcji bezgotówkowych.  

 
4) Bezgotówkowy zakup paliwa musi umoŜliwiać prowadzenie ewidencji pobranego 

paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, daty 
tankowania, miejsca tankowania, ilości pobranego paliwa, stanu licznika pojazdu 
za pomocą karty paliwowej posiadającej kod przypisany do poszczególnego 
pojazdu. 

 
5) Zamawiający dokonywał będzie zakupu paliw na stacjach paliwowych naleŜących 

do Wykonawcy wybranego w toku postępowania, na obszarze całego kraju, 
zaleŜnie od miejsca wystąpienia potrzeby uzupełnienia paliwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem województwa lubuskiego. 

 
6) Wykonawca musi posiadać w granicach administracyjnych miast wykazanych  

w załączniku nr 4 do SIWZ, co najmniej jedną stacje paliw, czynną całą dobę, 
obsługującą rozliczenia bezgotówkowe przy uŜyciu kart flotowych i oferującą  
w ciągłej sprzedaŜy pełen asortyment paliw wymieniony w pkt. 2. 

 

3.2 Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

1) Wykonawca nie moŜe powierzyć realizacji przedmiotu zamówienia osobom lub 
podmiotom trzecim, bez uprzednio uzyskanej zgody Zamawiającego. 

2) Wykonawcę obowiązuje naleŜyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie zamówienia.  

 

4 Opis części zamówienia 

 

4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 
ustawy Pzp. 

 

5 Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6  

 

5.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających do 
zamówienia podstawowego. 

 

6 Oferty wariantowe 

 

6.1 Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu 
art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. 

 

7 Termin wykonania zamówienia 

 

7.1 Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w zaleŜności od pojawiającego się 
zapotrzebowania, od daty podpisania umowy przez okres 24 miesięcy. 
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8 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 

 

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
5) złoŜą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, 

załącznikami oraz zaświadczeniami, 
6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 

niniejszą specyfikacją. 
 

8.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców 
niespełniających wymagań określonych przepisami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

8.3 O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zostaną 
niezwłocznie zawiadomieni z faktycznym i prawnym uzasadnieniem. 

8.4 Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

8.5  Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeŜeniem art.87 ust.2 pkt 3, 
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, 
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

8.6 O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy Wykonawcy. 

8.7 Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie  
z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w warunki, Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub 
którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 

 

9 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

9.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – 
Załącznik nr 1. 
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2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – Załącznik nr 2. 
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 i art. 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień 
publicznych z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3. 

4) Parafowany przez Wykonawcę Wzór Umowy z wykorzystaniem – Załącznika nr 5. 
9.2 W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 

określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający Ŝąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 

1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej, niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

2) 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 lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

3) Aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) Aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

9.3 W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez 
Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałami 
technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty naleŜy 
dołączyć następujące dokumenty: 

1) Wykaz punktów sprzedaŜy paliw oraz osób do kontaktów odpowiedzialnych za 
wykonanie zobowiązań umowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4. 

9.4 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze naleŜy załączyć dodatkowo następujące dokumenty i załączniki: 

1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje 
wymienione, w punkcie 9.1 ppkt. 4, pkt 9.2 ppkt 1, 2, 3, 4 dla kaŜdego 
partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie. 

2. Pełnomocnictwo/upowaŜnienie do reprezentowania w postępowaniu 
podmiotów występujących wspólnie lub do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli 
kaŜdego z partnerów. 

3. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie, którą 
Zamawiający moŜe przedłoŜyć dopiero po wyborze oferty, przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9.5 Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów 
(Załączniki nr 1 do nr 5). Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być 
wypełnione. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy 
dokumentów.  
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9.6 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność, podpisem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty  
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  

9.7 Wszystkie dokumenty złoŜone w prowadzonym postępowaniu są jawne za 
wyjątkiem informacji zastrzeŜonych przez składającego ofertę.  

9.8 JeŜeli dostawca lub Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za 
granicą, zamiast dokumentów składa odpowiedni dokument lub dokumenty 
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 226, 
poz. 1817). 

9.9 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeŜonych.  

1) Dokumenty niejawne, zastrzeŜone składane w ofercie, Wykonawca oznacza  
w wybrany przez siebie sposób. 

2) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy 
ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 
na ich wniosek. Dokumenty złoŜone w prowadzonym postępowaniu są jawne  
z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji 
zastrzeŜonych przez składającego ofertę. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji 
i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in.  
z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

10 Informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

10.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

10.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do 
Zamawiającego są przekazane z zachowaniem formy pisemnej. NaleŜy je przesłać 
na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia lub przesłać faksem na numer podany w punkcie  
1 specyfikacji. 

10.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 
poczty, faksu lub drogą elektroniczną uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich 
treść dotarła przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, 
kaŜdej ze stron na Ŝądanie drugiej. 

10.4 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcą drogą elektroniczną.  

10.5 Osobą ze strony Zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się  
z Wykonawcami jest: 

 

Stanowisko Inspektor 

Imię i nazwisko            Robert Wanatko    
tel. 068 3291781, fax 068 3291713 

e-mail: rwanatko@zielona-gora.po.gov.pl 

Uwagi: od poniedziałku do piątku 8.00 – 14.00 

  

10.6 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jeśli prośba o wyjaśnienie wpłynęła nie później niŜ 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
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10.7 Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona 
na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 

10.8 Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców. 

10.9 Wyjaśnienia treści  złoŜonych ofert. 

1) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŜyli 
odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw albo którzy złoŜyli 
oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba 
Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 
jest uniewaŜnienie postępowania. 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert.  

3) Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 

 b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

 c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

4) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawiając inne omyłki, 
przewidziane w punkcie 10.9 podpkt.3c, zawiadomi o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy  
o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny. 

6) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub jeŜeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę  
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7) W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający przed upływem terminu składania 
ofert, moŜe zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Gdy 
w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  
w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. Dokładną modyfikację, 
a takŜe informacje o przedłuŜeniu terminu składania ofert, Zamawiający 
niezwłocznie przekaŜe wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację  
a takŜe zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. 

 

11 Wymagania dotyczące wadium 

 

11.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

12 Termin związania ofertą 

 

12.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

12.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej 3 dni przed 
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody 
na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

 

13 Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

13.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

13.2 Ofertę i wszystkie załączniki do oferty składa się, pod rygorem niewaŜności,  
w formie pisemnej. 

13.3 Oferta powinna być napisana w sposób czytelny, trwałą i czytelną techniką. 

13.4 Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. 

13.5 Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być własnoręcznie podpisane 
przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie  
z przedstawionym aktem rejestracyjnym.  

13.6 JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela 
jest on zobowiązany do przedłoŜenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia 
składającego ofertę. 

13.7 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  
i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego. 

13.8 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby podpisującej ofertę.  

13.9 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 
zapobiegający moŜliwość dekompletacji zawartości oferty. Wskazane jest 
ponumerowanie stron oferty. 

13.10 Ofertę stanowi wypełniony druk „FORMULARZ OFERTOWY” z załączonymi 
wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami, oświadczeniami oraz drukami 
sporządzonymi przez Zamawiającego. 

13.11 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone z tłumaczeniami na 
język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. 

13.12 Wszystkie składane dokumenty powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan 
faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności. 

13.13 Ofertę wraz ze wszystkimi dokumentami, zaświadczeniami i załącznikami naleŜy 
umieścić w dwóch (wewnętrznej i zewnętrznej) kopertach, zapieczętowanych  
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert: 

 

1) koperty winny być zaadresowane do Zamawiającego: 

 

Prokuratura Okręgowa, 65-950 Zielona Góra, ul. Partyzantów 42 

 i opatrzone napisem: 
Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych. 

Nie otwierać przed terminem 15.04.2010r., godz. 1030 

 

2) poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę 
i adres Wykonawcy, aby moŜna było odesłać ofertę w przypadku wpłynięcia jej po 
terminie, 

3) koperta zewnętrzna nie powinna posiadać cech umoŜliwiających identyfikację 
Wykonawcy, 
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4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające  
z nienaleŜytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymienionych 
informacji. 

 

14 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

14.1 Oferty naleŜy przesłać / składać do dnia 15.04.2010r. do godz. 1000 na adres 
Zamawiającego Prokuratura Okręgowa, ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona 
Góra, III piętro – pokój 408. 

14.2 Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 
wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy 
pisemnej. 

14.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz 
zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany  
w punkcie 13.13 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia  
o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany 
wyŜej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

14.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złoŜona po terminie. 

14.5 ZłoŜona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, Ŝe osoba przyjmująca 
oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. 

14.6 Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 15.04.2010r. do godz. 1030  
w siedzibie Zamawiającego – Prokuratura Okręgowa, ul. Partyzantów 42, III piętro 
– pokój 408. 

14.7 Otwarcie ofert jest jawne. 

14.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane 
zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŜe informacje dotyczące cen 
zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

15 Opis sposobu obliczenia ceny 

 

15.1 Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny na wszystkie elementy 
zamówienia wymienione w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do 
SIWZ, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie Formularz ofertowy 
jako załącznik do oferty. Cena jednostkowa musi obejmować wszystkie koszty 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

Cena oferty stanowi sumę iloczynów szacunkowych ilości paliwa określonych przez 
Zamawiającego oraz średnich cen jednostkowych brutto za dany rodzaj paliwa 
obowiązujących na stacjach paliwowych Wykonawcy zlokalizowanych na terenie 
województwa lubuskiego – w dniu składania oferty  wraz z upustem.  

15.2 Cenę za poszczególne pozycje wymienione w formularzu cenowym naleŜy obliczyć 
przemnaŜając zamawianą przez Zamawiającego ilość jednostek przez oferowaną 
cenę jednostkową. Wstawienie w pozycji w formularzu cenowym zera („0”), jako 
wartości ceny jednostkowej lub wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach 
określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza 
cenowego spowoduje odrzucenie oferty. 

15.3 Ceny jednostkowe oraz wszystkie wartości określone w formularzu oferty cenowej, 
a takŜe ostateczną cenę oferty, naleŜy podawać w polskich (PLN) z dokładnością do 
jednego grosza. Ostateczną cenę oferty stanowi suma cen poszczególnych pozycji 
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formularza oferty cenowej. Ostateczna cena oferty powinna zostać podana  
w kwocie brutto, tzn. z uwzględnieniem w niej podatku od towarów i usług (VAT). 
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatki VAT od towarów i usług 
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje 
odrzucenie oferty. 

15.4 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty, a takŜe omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny wg zasad określonych w punkcie 10.9 podpkt.3-4.  

 

16 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

16.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeŜeli: 

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 
specyfikacją, 

2) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego. 
 

16.2 Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie poniŜszego kryterium.  

16.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę 
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. 

16.4 Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 

Lp. KRYTERIUM WAGA oceny 

1. Cena paliwa 60% 

2. Stały upust od cen jednostkowych paliwa* 40% 

* wysokość udzielonego upustu naleŜy podać w procentach. 

 

16.5 Oferta najtańsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, 
wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty. 

16.6 Sposób obliczenia wartości punktowej: 

 

Kryterium ceny: 

    
   Ilość punktów =                                                             x 60% 
 
 
 
Kryterium upust od cen jednostkowych: 
 

   Ilość punktów =                                                                            x 40% 
 

najniŜsza cena brutto 

cena przedstawiona w badanej ofercie 

wartość upustu w badanej ofercie 

największa wartość upustu ze wszystkich ofert 
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Do obliczeń uwzględniona będzie całkowita wartość brutto w Załączniku nr 1 do 
SIWZ; 

 

16.7 Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą 
ilość punktów zgodnie z wzorem określonym w pkt 16.6. 

16.8 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty.  
W zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. Zamawiający 
powiadomi równieŜ o wszystkich Wykonawcach, którzy złoŜyli oferty-wraz  
ze streszczeniem oceny, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym 
kryterium oceny i łączną punktacją złoŜonych przez nich ofert jak i równieŜ  
o wszystkich Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach 
wykluczonych z postępowania. 

 

17 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

17.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeśli 
decyzja Zamawiającego została wysłana faksem lub drogą mailową lub 10 dni,  
w przypadku gdy została ona wysłana w inny sposób, nie później jednak niŜ przed 
upływem terminu związania ofertą.  

17.2 Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa  
w pkt 17.1., jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŜona tylko 
jedna oferta. 

17.3 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający moŜe wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej 
oceny i badania, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17.4 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy. 

17.5 Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian zawartej umowy jedynie  
w przypadku, gdy wynikać to będzie z okoliczności, których nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego, jednak nie wykraczają poza określony przedmiot zamówienia. 

 

18 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeŜeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

18.1 Z Wykonawcą, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, 
której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 

18.2 Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 
Termin ten moŜe ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania przez któregoś  
z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy, Wykonawca zostanie 
poinformowany po ogłoszeniu przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego 
postępowanie odwoławcze. 
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19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

 

19.1 Zgodnie z art. 179 Prawo zamówień publicznych, środki ochrony prawnej 
przysługują Wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub mieli interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom zrzeszającym 
Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 
ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

19.3 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 Pzp. 

19.4 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 
o cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 

19.5 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub 
przy zachowaniu naleŜytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane faksem lub drogą 
mailowa, albo w terminie 10 dni- jeŜeli zostały wysłane w inny sposób. 

19.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej. 

19.7 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych  Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania 
ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 
orzeczenia. 

19.8 W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy do 
czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 
odwoławcze. 

19.9 Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”. 

 

20 Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 

20.1 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załącznikami do protokołu są: oferty, 
opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty  
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia publicznego.  

20.2 Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

20.3 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ 
w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 
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20.4 Ujawnianie treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniŜszych 
zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku, 
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 

i informacji, 
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji w którego obecności dokonana zostanie 

czynność przeglądania, 
4) udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz  

w czasie godzin jego pracy - urzędowania.  

20.5 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz kodeksu postępowania cywilnego. 

 

21 Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Numer 1. Wzór Formularza ofertowego. 

Numer 2. Wzór Formularza cenowego. 

Numer 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  

Numer 4. Wykaz punktów sprzedaŜy paliw oraz osób do kontaktów.  

Numer 5. Wzór umowy.              


