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Nazwa i adres Zamawiającego:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 3
tel. 22 632-01-42; fax: 22 632-01-15
NIP 527-25-29-237; REGON 017184923
www.kchz.agro.pl

numer sprawy: ZP-461-7/2017

SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)

Dotyczy:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwaną w dalszej części SIWZ ustawą lub Pzp oraz na podstawie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
09.10.00.00 - 0 paliwa,
09.13.21.00 - 4 benzyna bezołowiowa,
09.13.42.00 - 9 paliwo diesla,
09.13.30.00 - 0 skroplony gaz ropopochodny (LPG),
30.16.31.00 - 0 karty na zakup paliwa.
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ROZDZIAŁ I.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów Zamawiającego
na stacjach paliw Wykonawcy, na terenie całego kraju z uwzględnieniem miast: Warszawa,
Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław, Koszalin, Kielce, Olsztyn, Białystok, Rzeszów, Lublin,
Katowice, Kraków, Szczecin.
2. Kody opisujące przedmiot zamówienia według słownika CPV:
09.10.00.00 - 0 paliwa,
09.13.20.00 - 3 benzyna bezołowiowa,
09.13.42.00 - 9 paliwo diesla,
09.13.30.00 - 0 skroplony gaz ropopochodny (LPG),
30.16.31.00 - 0 karty na zakup paliwa.
3. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680) oraz Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016
r., poz. 540).
4. Zamawiający przewiduje dokonać w trakcie trwania umowy zakupu:
a) benzyny bezołowiowej Pb 95 w szacunkowej ilości 28 000 litrów,
b) oleju napędowego ON w szacunkowej ilości 8 500 litrów,
c) gazu samochodowego LPG w szacunkowej ilości 3 800 litrów.
Szacunkowa ilość zamawianego paliwa ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania
ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa
w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie
pobrania przez Zamawiającego przewidywanej maksymalnej ilości paliwa. Ewentualna zmiana
przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla
Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zakupioną ilość́ paliwa.
5. Wykonawca musi zapewnić bezgotówkową realizację zakupów paliwa za pomocą kart
magnetycznych lub kart chipowych na następujących zasadach:
1) rozliczenie zawartych transakcji powinno odbywać się raz lub dwa razy w miesiącu na
podstawie zbiorczych faktur z minimum 14 dniowym terminem płatności od daty wystawienia
faktury VAT;
2) faktury zawierać będą ilość i rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, który był tankowany,
miejsce oraz datę zakupu;
3) płatności za dostawy wynikające z umowy następować będą przelewem bankowym;
4) karty magnetyczne lub chipowe Wykonawca wydaje na swój koszt w ilości 40 szt.;
5) Zamawiający dopuszcza waloryzację cen paliw w trakcie realizacji umowy w następujących
przypadkach:
a) przy wzroście lub obniżce podatku akcyzowego,
b) przy zmianie podatków pośrednich,
c) przy zmianie cen producenta lub hurtownika,
d) przy zmianie cen urzędowych,
e) przy zmianie kursów walut, w których Wykonawca rozlicza się z producentem,
f) przy zmianie średniookresowego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłoszonego przez Prezesa GUS;
6) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy w przypadku zmiany cen jednostkowych paliw,
wyjaśnienia na piśmie z jakiego powodu nastąpiła zmiana ceny;
7) w przypadku zmiany cen za paliwo, opłaty zastaną odpowiednio zmieniane przez Wykonawcę
bez konieczności wprowadzania zmian do umowy.
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6.

Wykonawca zobowiązuje się do jednoznacznej identyfikacji terminu i ilości wydanego paliwa z
pojazdem Zamawiającego, na który zostało pobrane paliwo, poprzez wydanie kierowcy wydruku
zawierającego następujące informacje identyfikacyjne:
a) data i dokładny czas przeprowadzenia transakcji,
b) nr rejestracyjny pojazdu,
c) nr identyfikacyjny karty paliwowej,
d) adres stacji paliwowej, na której przeprowadzono transakcję,
e) rodzaj, ilość oraz wartość brutto paliwa.

ROZDZIAŁ II.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wraz z ofertą Wykonawca złoży, sporządzone w języku polskim:
1) oświadczenia i dokumenty, wymienione w Rozdziale V i VI SIWZ;
2) dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo udzielone przez
uprawnione osoby. Pełnomocnictwo zostanie złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej
notarialnie;
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania
ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim
przypadku, wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób
współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y
podpisujące ofertę.
8. Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w Rozdziale V
i VI SIWZ, jak również pełnomocnictwem i innymi żądanymi dokumentami, należy złożyć w
miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu (kopercie), w sposób zabezpieczający
ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Praktyczne zalecenia (nie obligatoryjne) dotyczące ułożenia dokumentów w ofercie:
1) dokumenty ułożyć w trzech grupach, wg kolejności:
a) formularz oferty + załączniki do oferty,
b) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale V SIWZ,
c) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ;
2) wszystkie kartki należy ponumerować i spiąć/zszyć/zbindować itp. (za wyjątkiem dokumentów
zastrzeżonych przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy).
11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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ROZDZIAŁ III.
Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2018 r., sukcesywnie do 31 grudnia 2018 r.
ROZDZIAŁ IV.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.

3.

4.

5.

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał koncesję
zezwalającą na obrót paliwem objętym przedmiotem zamówienia.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować stacjami
paliw na terenie całego kraju na których Wykonawca będzie realizował dostawę paliwa
(według wzoru podanego w załączniku nr 6 do SIWZ). Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wprowadzony i działający system
bezgotówkowego zakupu paliw przynajmniej na 15 całodobowych stacjach paliw na terenie
każdego z województw z uwzględnieniem miast Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk,
Wrocław, Koszalin, Kielce, Olsztyn, Białystok, Rzeszów, Lublin, Katowice, Kraków,
Szczecin;
Ocena potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana przez
Zamawiającego na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty wstępnego oświadczenia,
(którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w ust. 1 zostaną
spełnione w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie wykażą
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 4 niniejszego
rozdziału wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
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ROZDZIAŁ V.
Przesłanki wykluczenia wykonawców
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę (zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku,
do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.).
3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 ustawy
Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
rozdziału ust. 4.
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
ROZDZIAŁ VI.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz wskazujących brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu – wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3
do SIWZ.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 5
do SIWZ.
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3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Na wezwanie zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
a) Koncesję wystawioną przez Urząd Regulacji Energetyki zezwalająca na obrót paliwem objętym
przedmiotem zamówienia;
b) wykaz stacji paliw na terenie całego kraju na których Wykonawca będzie realizował dostawę
paliwa (według wzoru podanego w załączniku nr 6 do SIWZ), potwierdzający dysponowanie
odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wprowadzony i działający
system bezgotówkowego zakupu paliw przynajmniej na 15 całodobowych stacjach paliw na
terenie każdego z województw z uwzględnieniem miast Warszawa, Poznań, Bydgoszcz,
Gdańsk, Wrocław, Koszalin, Kielce, Olsztyn, Białystok, Rzeszów, Lublin, Katowice, Kraków,
Szczecin;
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o który mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt c) składa odpowiednio
dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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11. W zakresie dokumentu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt c) albo odpowiadających im
dokumentów określonych w ust. 7 – w przypadku wskazania dostępności dokumentu (tj. odpisu z
właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazane przez wykonawcę dokumenty.
ROZDZIAŁ VII.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków
zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno
stanowić załącznik do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, oraz o którym mowa w rozdz. V SIWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty o
których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt a) oraz ust. 3 pkt c) niniejszej SIWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
ROZDZIAŁ VIII.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w języku polskim, drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 4.
2. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą
elektroniczną lub za pomocą faksu. Zamawiający wskazuje, że preferowaną formą jest załączenie
scanu opieczętowanych i podpisanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji.
Jednocześnie Zamawiający nadmienia, że dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu składane na skutek wezwania zamawiającego do uzupełnienia nie wystarczy przesłać faksem
lub drogą elektroniczną. Muszą one wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie także w formie
pisemnej. Zgodnie z rozporządzeniem oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty (inne niż oświadczenia) Wykonawca
powinien złożyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Taki wymóg
wprowadza wprost § 14 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…).

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia załączają do oferty pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem.
5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski.
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6. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.kchz.agro.pl opublikował ogłoszenie o
zamówieniu oraz niniejszą SIWZ.
8. Na stronie tej Zamawiający będzie także publikował:
1) zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zwłaszcza:
zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do
tych zapytań; zawiadomienia o zmianie treści SIWZ; zawiadomienia o przedłużeniu terminu
składania ofert; zawiadomienie o wyborze oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy;
2) treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ wraz z wezwaniem
Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia
odwołania; rozstrzygnięcia odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści
SIWZ.
9. Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem:
- osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami, w sprawach merytorycznych i związanych z
procedurą zamówienia: Marcin Czajka, tel. 22 631 82 79, adres e-mail do korespondencji:
m.czajka@kchz.agro.pl
Godziny pracy: godz. 7.30-15.00 (poniedziałek - piątek)
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 11.
ROZDZIAŁ IX.
Wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ X.
Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą.
3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ XI.
Składanie ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu / kopercie, w
sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie z ofertą
ma posiadać następujące oznaczenie:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3,01-142 Warszawa
„Oferta w postępowaniu znak ZP-461-7/2017 – bezgotówkowy zakup paliw płynnych”
4. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w Sekretariacie (pokój nr 3) w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 3, w terminie do dnia 06.12.2017 r. do godz. 12.00.
5. Dodatkowo na kopercie / opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ustawy.
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ROZDZIAŁ XII.
Zmiana i wycofanie ofert
1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
2. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania
ofert.
3. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich
samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi
jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.
4. Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu
oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności.
Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.
ROZDZIAŁ XIII.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 06.12.2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w
Warszawie przy ul. Sokołowskiej 3, Mała sala konferencyjna.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.kchz.agro.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
6. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
ROZDZIAŁ XIV.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje w sprawie walut obcych
1. Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i
słownie.
3. Cena detaliczna musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
4. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie Rzeczypospolitej
Polskiej (PLN) w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca określi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, cenę
detaliczną za 1 litr paliwa oraz przewidywaną wartość realizacji zamówienia z uwzględnieniem
ewentualnego upustu. Udzielony w ofercie upust Wykonawca będzie udzielał od każdej wartości
brutto faktury wystawionej zgodnie z treścią projektu umowy.
6. Wykonawca wliczy w formularzu ofertowym koszt wydania 40 kart zakupu paliw oraz koszt ich
obsługi w okresie trwania umowy. Wartości te będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
7. W formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), Wykonawca poda sumę: wartości brutto
kupowanego paliwa z uwzględnieniem upustu wraz z ceną wydania i obsługi kart zakupu paliw.
Kwota ta będzie służyć Zamawiającemu do oceny i porównania złożonych ofert.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.
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ROZDZIAŁ XV.
Kryteria oceny ofert
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – 60% waga kryterium
Liczba stacji paliw Wykonawcy, na których jest możliwa realizacja zamówienia – 20% waga
kryterium
Upust cenowy: upust liczony od ceny 1 litra brutto każdego z oferowanych produktów zamówienia,
obowiązującej na stacjach paliw wykonawcy w dniu tankowania – 20%
Zamawiający zastosuje następującą metodę oceny ofert przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Cena:
cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty rozpatrywanej = X → X x 60 pkt.
Liczba stacji:
Liczba stacji paliw w rozpatrywanej ofercie / liczba stacji paliw w ofercie najkorzystniejszej = X →
X x 20 pkt.
Upust: Ubad/Umin x 100 pkt x 20%
Gdzie: U min – najniższy oferowany upust cenowy (zł); Ubad – badany upust cenowy (zł)
Wynik:
Suma punktów przyznanych w kryterium Cena, kryterium liczba stacji oraz upust cenowy.
3. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto.
ROZDZIAŁ XVI.
Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa 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.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a
następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca uchyla się
od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. Podczas oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
4. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie
omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy.
ROZDZIAŁ XVII.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVIII.
Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
o zamówienie publiczne
1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy.
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, nie wcześniej
niż po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy.
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3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone wart. 93 ust. 1 ustawy.
5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne
do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować
Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.
6. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
ROZDZIAŁ XIX.
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania
1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI
ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie
internetowej Zamawiającego;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w
terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
3) w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec
czynności innych niż określone w pkt 1 i 2.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z
jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
ROZDZIAŁ XX.
Informacja o możliwości i warunkach zmiany zawartej umowy
1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ możliwości dokonania takich zmian lub zmian przewidzianych
w ustawie Pzp.
2. Zamawiający, dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość waloryzacji ceny paliwa w
następujących przypadkach:
- przy wzroście lub obniżce podatku akcyzowego,
- przy zmianie podatków pośrednich,
- przy zmianie cen producenta lub hurtownika,
- przy zmianie cen urzędowych,
- przy zmianie kursów walut, w których Wykonawca rozlicza się z producentem,
- przy zmianie średniookresowego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłoszonego przez Prezesa GUS.
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3. Oprócz możliwości dokonania zmian w umowie, przewidzianych w postanowieniach załączonego
projektu umowy, nie wymagających sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje
także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu
umowy.
ROZDZIAŁ XXI.
Postanowienia końcowe
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu
postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty mogą zostać
udostępnione po upływie terminu ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na
wniosek, według następujących zasad:
1) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez:
a) wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym
we wniosku;
2) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie
może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub
innych środków technicznych służących utrwalaniu obrazu;
3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione;
4) Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie czynność
udostępnienia dokumentów;
5) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni
robocze, w godzinach od 7.30 do 15.00;
6) jeżeli przesłanie kopii załączników, w tym ofert, zgodnie z wyborem Wykonawcy będzie
znacząco utrudnione z przyczyn technicznych, w szczególności ze względu na ilość
dokumentów żądanych do przesłania, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże
sposób ich udostępnienia.
5. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.:
1) Załącznik nr 1 – projekt umowy;
2) Załącznik nr 2 – formularz oferty;
3) Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 24 ust. 11;
6) Załącznik nr 6 – Wykaz stacji paliw
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Umowa nr ……………………….
W dniu …………………. r. pomiędzy:
Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt z siedzibą, ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa,
reprezentowanym przez:
Leszka Sobolewskiego – Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………….
z
siedzibą,
………………………………..,
reprezentowanym przez:
………………………. – ……………………………………………………………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), została zawarta umowa o następującej treści.
§1
1. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt przy użyciu kart, w okresie trwania umowy, w asortymencie
i ilościach, wynoszącym odpowiednio:
a) benzyna bezołowiowa Pb 95 w szacunkowej ilości 28 000 litrów,
b) olej napędowy ON w szacunkowej ilości 8 500 litrów,
c) gaz samochodowy LPG w szacunkowej ilości 3 800 litrów.
2. Niniejsza umowa reguluje także zasady wydawania, używania przez Zamawiającego kart zakupu
paliwa, a także zasady rozliczeń za zakupy produktów dokonywane przez Zamawiającego przy
użyciu kart zakupu paliw w sieci stacji paliw Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że benzyna bezołowiowa, olej napędowy i gaz samochodowy spełniają
wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015
roku, poz. 1680) oraz Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 r., poz. 540).

1.
2.
3.
4.

5.

§2
Karty zakupu paliwa upoważniają Zamawiającego do dokonywania bezgotówkowych transakcji na
stacjach paliw Wykonawcy.
Karty zakupu paliwa wystawiane są na numery rejestracyjne samochodów Zamawiającego, na
podstawie wniosków Zamawiającego.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się wszystkimi
wydanymi kartami zakupu paliw.
O przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty zakupu paliw Zamawiający niezwłocznie
powiadomi Wykonawcę telefonicznie, a następnie potwierdzi to zawiadomienie za pomocą faksu,
w celu zastrzeżenia utraconej karty paliwowej.
Jeżeli utracona karta zakupu paliw została odzyskana, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten
fakt niezwłocznie za pomocą faksu i odesłać odzyskaną kartę pozbawioną cech użytkowych.

§3
1. Wartość umowy, przy założeniu poziomu cen określonych w ofercie, wynosi
……………………………. zł netto (słownie: ………………………………….. zł …./100)
2. Do każdej wystawionej faktury Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości określonej
przepisami obowiązującymi w dniu zakupu towaru. W dniu podpisania umowy, stawka VAT
wynosi - zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy ….%.
3. Wartość brutto umowy …………………………….. zł. (słownie: …………………. zł 00/100)
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania w pełni środków finansowych
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określonych w ust. 3 i ilości produktów określonych w §1 ust. 1, z tytułu czego Wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie.
§4
1. Zapłata należności z tytułu sprzedaży produktów będzie dokonywana przez Zamawiającego w
oparciu o ilość i cenę zakupionych produktów, podaną na wydruku wszystkich transakcji za dany
okres rozliczeniowy i obejmuje należność z tytułu sprzedaży produktu dokonanej w tym okresie na
rzecz Zamawiającego, z uwzględnieniem warunków cenowych określonych w ofercie.
2. Ceny za produkty pobrane przez Zamawiającego będą naliczane wg cen obowiązujących w dniu
tankowania na stacjach, na których zostało pobrane paliwo.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu upustu, zgodnie z wartościami podanymi w ofercie.
4. Faktura wystawiona za dany okres rozliczeniowy będzie zawierała ilość i cenę za poszczególne
produkty nabyte w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego przy użyciu kart zakupu
paliwa oraz wysokość udzielonego upustu,
5. Na fakturze powinny być określone numery rejestracyjne pojazdów oraz ilości zakupionego na
pojazdy paliwa.
6. Wraz z fakturami Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu drogą elektroniczną, na
wskazany adres, w formie tabeli poniższe informacje:
a. nr faktury,
b. nr karty flotowej,
c. nr rejestracyjny pojazdu,
d. data realizacji,
e. nr stacji,
f. miejscowość,
g. nazwa produktu,
h. ilość litrów,
i. cena za litr,
j. wartość brutto.
7. Faktury za transakcje dokonane przez Zamawiającego z użyciem kart zakupu paliw, wystawiane
będą przez Wykonawcę raz / dwa razy w miesiącu za okres od ……………. do ostatniego dnia
miesiąca, po zakończeniu okresu rozliczeniowego obejmujące należności z tytułu sprzedaży
produktów dokonanej w tym okresie na rzecz Zamawiającego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni
dzień danego okresu rozliczeniowego.
8. Wykonawca, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, przekaże Zamawiającemu szczegółowy
wykaz transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, zawierający w szczególności: datę,
miejsce, ilość i wartość zakupu paliwa, numer rejestracyjny pojazdu.
§5
1. Zapłata należności, o których mowa w § 3 nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty sprzedaży,
na rachunek Wykonawcy znajdujący się na wystawionej fakturze. Za datę sprzedaży uznaje się
ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
2. Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży
produktów i usług na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osób uprawnionych do
wystawiania i otrzymywania faktur.
5. Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony od płacenia podatku od towarów i usług (VAT) i posiada
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 527-25-29-237.
6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP …………………………….. .
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§6
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia: ……………………. r. do dnia: ………………………. r.
jednak nie dłużej niż do dnia wyczerpania wartości umowy lub ilości paliw wskazanej powyżej w
§ 1.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
powyższym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
3. W razie rozwiązania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest - w terminie
nieprzekraczającym 7 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy - do zwrotu wszystkich kart zakupu
paliwa znajdujących się w jego posiadaniu.
§7
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
postaci aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§8
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
§9
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu dla Zamawiającego sądowi powszechnemu.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§11
Integralną cześć niniejszej umowy stanowią:
Załącznik Nr 1 - SIWZ
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2 do SIWZ
.........................., dn. …………. ..... r.
………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
(stempel firmowy)

FORMULARZ OFERTOWY

dla
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O
ZAMÓWIENIE
a) nazwa Wykonawcy .............................................................................................................................
b) kod, miejscowość ............................................................................................................................
c) REGON...................................................... NIP ..................................................................................
d) e-mail: ....................................................., internet: http:// ..................................................................
e) tel. ............................................................ fax. …………………………………………………........
f) osoba do kontaktu
Imię i Nazwisko …………………..…….……….. e-mail: ……………..…………………………
tel. ............................................................ fax. …………………..…………………………………..
ja/my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz ......…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr ZP-461-7/2017 na zakup:
a) benzyny bezołowiowej Pb 95 w szacunkowej ilości 28 000 litrów,
b) oleju napędowego ON w szacunkowej ilości 8 500 litrów,
c) gazu samochodowego LPG w szacunkowej ilości 3 800 litrów,
w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart paliwowych na stacjach paliw Wykonawcy, dla
pojazdów służbowych Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

Strona nr 16

ZP-461-7/2017
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia,
w
sieci
autoryzowanych
stacji
paliw
................................................. .
(wpisać nazwę)

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za kwotę …………………………... zł brutto.
(słownie zł: …………..................................................................................................………...).
W cenie oferty uwzględniony jest podatek VAT …….% oraz koszty wydania i obsługi 40 kart
paliwowych. Do ustalenia wartości zamówienia przyjęto średnią cenę paliwa obowiązującą na 10
dowolnie wybranych stacjach paliw Wykonawcy, w okresie od dnia 29.11.2017 r. do dnia
01.12.2017 r. w wartości detalicznej:
Wartość średnia
jednego litra
paliwa z VAT
bez upustu
[zł]
4

Wysokość
upustu od ceny
jednego litra
paliwa podanej
w kol. 4
[%]
5

Cena jednego litra
paliwa z VAT z
upustem podanym
w kol. 5
[zł]

Stawka
VAT
[%]

Wartość z
VAT
(kol. 3 x kol.
6)

6

7

8

Lp.

Rodzaj paliwa

Ilość
[litry]

1

2

3

1

Benzyna bezołowiowa 95 Pb

28 000

-,--

2

Olej napędowy ON

8 500

-,--

3

Gaz LPG

3 800

-,--

Wartość ogółem (wiersz 1+2+3)

Łączna liczba stacji paliw wykonawcy, na których jest możliwa realizacja zamówienia ………szt.
3. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. lub wyczerpania
wartości umowy.
4. Akceptujemy warunki płatności za wykonanie zamówienia, określone przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej
warunkami i zasadami postępowania oraz że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
7. Oświadczamy, że występując wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiamy następującego
pełnomocnika
.............................................................................................................................................................
do : ………………………………………………………………………...................................... .
(tylko jeśli dotyczy - podać zakres pełnomocnictwa – art.23 ustawy Pzp )

8. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ projekt umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejsza ofertą i na warunkach określonych
w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować:
.....……………………………………………………………………………….………………….. .
(wpisać pełną nazwę i dokładny adres)

10. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą, czyli przez 30 dni od upływu terminu składania
ofert nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach
załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że podwykonawcom (proszę wskazać firmę/nazwę podwykonawcy) zamierzamy
powierzyć następującą część zamówienia:
Podwykonawca/podwykonawcy: ........................................................................................................
Część zamówienia: ..………………………………………………………………………………. .
Oferta zawiera łącznie ……………. ponumerowanych i parafowanych stron.
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12. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów:
…..…………………………………………………………………………………………………...,
(tylko jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony)

niniejsza oferta oraz jej wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ...............................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................
4) ...............................................................................................................................................
5) ...............................................................................................................................................
6) ...............................................................................................................................................

………………………………………………………………….
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby
umocowanej do dokonywania czynności
w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów
służbowych Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt”
prowadzonym przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, oświadczam, co następuje:
1.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale IV ust.
1 pkt 2 SIWZ.
.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

2.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 1:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Rozdziale IV pkt 2 SIWZ, dotyczących części polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
1)

…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot)

w następującym zakresie: …………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

2)

..………………………………………………………………………………………………………….…….
(wskazać podmiot)

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

3.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów. W przeciwnym przypadku należy pozostawić
niewypełnione lub przekreślić.
1
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP,
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów
służbowych Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt”
prowadzonym przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, oświadczam, co następuje:
1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania

na

podstawie

art.

24 ust

1

pkt 12-23 ustawy PZP.
2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP i
wskazuję dostępność odpisu z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej
bazy danych, z których Zamawiający może pobrać samodzielnie ww. dokument.
Adres internetowy: ………………………………………………………………………….
.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

3) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp2 (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
.…………………………………………….…………………………………………………………
.…………………………………………….…………………………………………………………
.…………………………………………….…………………………………………………………

.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

2

Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku pozostawić nie wypełnione
lub przekreślić.
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2.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.:
1) ………………………..…………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: KRS/CEiDG, NIP/PESEL)

2) ……………………………..……………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: KRS/CEiDG, NIP/PESEL)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

3.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami, tj.:
1) ………………………………………………………………………………………………..…………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

2) ……………………..……………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

4.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 34.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017
r., poz. 1579, dalej: ustawa PZP):

1.

Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.).

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.
…..
.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

2.

Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.
184 ze zm.).

.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2
UWAGA!!! Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3
4
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Załącznik nr 6 do SIWZ
(WZÓR)
Wykaz stacji paliwowych na których można tankować posługując się kartą paliwową
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
…

Nazwa miejscowości

Kod pocztowy

Adres

Województwo

.................................., dn. ..................... .................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby
umocowanej do dokonywania czynności
w imieniu Wykonawcy
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