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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość  

kwoty progowej 130 000 euro (art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych) 
 
Nazwa sprawy nadana przez zamawiającego: 
 
Zakup i okresowe dostawy paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy. 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia opracował: 
 
st. kpt. Andrzej Wincenciak  
 
Numer sprawy: MT 2370/09/13 
 
 
 
Informacje wstępne. 
1. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, składa się  

z następujących rozdziałów: 
Rozdział I  Informacje ogólne. 
Rozdział II  Informacje dotyczące sposobu sporządzania składanych ofert. 
Rozdział III   Załączniki, dokumenty, wzory. 
2. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej dokumentacji. 
3. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ służyć mają wyłącznie 

przygotowaniu oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny 
sposób. 

 
 
 
 

Zatwierdzono w dniu:  ….09.2013 r. 
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Rozdział I 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Zamawiający: 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy 
ul. Polna 1, 
00-622 Warszawa 
tel.: (022)  596-73-00 
fax: (022)  596-78-00 
NIP: 526-22-60-940 
REGON: 013292107 
www.warszawa-straz.pl 
 
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz.1530 

 
Wszelkie pisma w sprawie postępowania Wykonawca adresuje: 
Wydział Kwatermistrzowski  
Komendy Miejskiej  
Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy  
ul. Polna 1 
00-622 Warszawa 
 
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane 
wyłącznie na adres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opatrzone 
zostały numerem i nazwą sprawy. 
Numer sprawy: MT 2370/09/13 
 
1. Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: Zakup i 

okresowe dostawy paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu sporządzania ofert zawarte są w Rozdziale II 
niniejszej specyfikacji. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z udziałem Komisji 
Przetargowej. 

4. W niniejszym postępowaniu nazwa „specyfikacja istotnych warunków zamówienia” może 
być używana w skróconej formie „SIWZ” lub „specyfikacja”. 

5. W niniejszym postępowaniu nazwa „ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 
publicznych”  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) może być używana w skróconej 
formie „ustawa Pzp” lub „ustawa”. 

 
II. Opis procedury zamówienia. 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty progowej 130 000 euro, na 
podstawie  art. 10 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 
publicznych” zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

2. Oferty złożone w prowadzonym postępowaniu zostaną otwarte jawnie. 
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3. Po otwarciu ofert, Zamawiający dokona ich oceny i wybierze ofertę najkorzystniejszą, 
zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w Ustawie oraz w SIWZ. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 

 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i okresowe dostawy paliw płynnych do 

jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta 
stołecznego Warszawy. 
Szacunkowe wielkości zamawianych paliw: 
09132100-4 Benzyna bezołowiowa – 63 000 litrów 
09134100-8 Olej napędowy – 699 000 litrów 
09135100-5 Olej opałowy (olej napędowy grzewczy) – 165 000 litrów 

  
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 

09132100-4 Benzyna bezołowiowa  
09134100-8 Olej napędowy  
09135100-5 Olej opałowy (olej napędowy grzewczy) 

 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.  
6. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania z Wykonawcami. 
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w 
formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się pocztą elektroniczną.  
11. Informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 

1 do SIWZ.  
12. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w niniejszej SIWZ oraz 

projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 
13. Informacja o zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia 

zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy lub art. 134 
ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 
 
 
IV. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu.  
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1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę na całość 
przedmiotu zamówienia, a także spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
które dotyczą: 

a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się 
posiadaniem koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2007 r., Nr 130 
poz. 905). 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się realizacją 
co najmniej dwóch dostaw paliw płynnych o wartości co najmniej 50 000 zł 
każda, (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia), 

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie 
o spełnieniu tego warunku.  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wysokością  
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa na poziomie min. 
200 000 zł. 

 
2. Opis sposobu dokonania oceny wyżej wymienionych warunków. 
2.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń 
i dokumentów dostarczonych przez wykonawców metodą „0-1” tj. spełnia lub nie spełnia 
warunku. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że 
Wykonawca przedmiotowe warunki spełnia.  
2.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 
22 ust. 1 Pzp, Wykonawca w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do złożenia 
oświadczeń i następujących dokumentów: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22, ust. 1 ustawy – załącznik 
nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym 
status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 

b) wykaz wykonanych dostaw paliw płynnych, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
Dowody dotyczące dostaw wymienionych w ww. wykazie, określające czy dostawy te 
zostały wykonane należycie tzn.: 
- poświadczenia albo 
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
Dowody, o których mowa powyżej są wskazane  w §1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
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składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), z uwzględnieniem możliwości przewidzianych w 
§ 9 ust. 2 cytowanego Rozporządzenia. 

c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

d) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2007 r., Nr 130 poz. 905) 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez 
Wykonawcę. 

 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może 
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Odwołanie się do zasobów 
innych podmiotów jest dopuszczalne pod warunkiem, że wykonawca będzie 
dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia. 
Nie jest dopuszczalne posługiwanie się w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w celu wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia 
referencjami podmiotu trzeciego, jeżeli podmiot ten nie będzie brał udziału w 
wykonaniu zamówienia. 

 
 
2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający żąda: 
 

a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wypełniony załącznik nr 7 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp.),  

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert,   

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, 

e) Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 
poz. 331 z późn. zm.), według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. 

f) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku wniesienia wadium w 
innej formie niż pieniądz – do oferty należy załączyć oryginał dokumentu będącego 
każdą inną formą wadium dopuszczonego przez Zamawiającego.  

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt. 2.2. 
 

2.3.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 lit. b, c, d- 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert),  
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się zamówienie (dokument 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert), 
c) nie zalega z uiszczaniem opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
(dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert). 

 
3. Dodatkowe wymagania odnoszące się do wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). 
3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie na zasadach określonych w art. 

23 ustawy Pzp. 
3.2.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez więcej niż jednego 

wykonawcę, warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcy spełniają 
łącznie, natomiast warunek, dotyczący braku podstaw do wykluczenia określony w art. 
24 ustawy Pzp musi spełnić każdy wykonawca.  

3.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 
występujących wspólnie.  

3.4. Do oferty muszą zostać dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie. 

3.5. Wszyscy partnerzy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia będą ponosić 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
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3.6. Przed podpisaniem umowy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia muszą przekazać zamawiającemu kopię poświadczoną za zgodność z 
oryginałem umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 
 
 
V. Termin realizacji zamówienia. 
 

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w terminie do 30 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.  

 
VI. Wadium. 
 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych 00/100) 
Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie jednak nie później niż przed upływem 
terminu składania ofert – tj. do dnia 25.10.2013 r. do godz. 10.00. 

2. W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w: 
• pieniądzu na konto Zamawiającego: Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A.,  

nr konta: 89 1030 1508 0000 0005 5004 4048 (za datę wniesienia wadium  
w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy w formie przelewu na konto bankowe 
Zamawiającego), 

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

• gwarancjach bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych, 
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie oferty,  
tj. „ – Zakup i okresowe dostawy paliw płynnych do jednostek organizacyjnych 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy, 
numer sprawy MT 2370/09/13”. 

4. W przypadku gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej 
lub ubezpieczenia, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwaranctujące wypłatę 
kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiajacego w przypadku zaistnienia 
którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 

5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z 
ofertą w osobnej kopercie lub koszulce foliowej i dodatkowo kserokopię wpiąć do oferty.  

6. Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie 
mniej niż 60 dni tj. przez okres związania ofertą. 

7. Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. 
8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych wyżej form wadium 

zostanie wykluczony. 
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.  
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10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku, w którym 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.  

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego.  

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy.  
 
 
VII. Tryb udzielania wyja śnień dotyczących SIWZ. 
 
1. Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ prowadzone będą z zachowaniem zasad określonych  

w art. 38 ust. 1 - 2 Ustawy Pzp. 
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
jeżeli jego wniosek wpłynie do zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
Wykonawcy oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali 
specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści je na własnej stronie 
internetowej.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na  bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt.  2. 

4. Sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego.  
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest:  
st. kpt. Andrzej Wincenciak –- tel. (022) 596-73-82, fax: (022) 596-79-38. 

5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
przekazuje Wykonawcom faksem. Wykonawca na żądanie Zamawiającego potwierdzi 
niezwłocznie fakt otrzymania informacji/dokumentu za pomocą faksu. Obowiązek 
potwierdzenia otrzymania informacji dotyczy obu stron. 
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6. Wszelkie pisma dotyczące postępowania po wysłaniu ich faksem winny być przekazane 
pocztą w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.  

7. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone w języku 
polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieści wyjaśnienia na swojej 
stronie internetowej: www.warszawa-straz.pl 

 
 
VIII. Zmiany w tre ści SIWZ. 
 
1. Zmiany w treści SIWZ mogą być wprowadzane na zasadach określonych w art. 38,  

ust. 4 – 6 Ustawy Pzp. 
2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniona na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.  

3. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu to Zamawiający przekazuje Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, 
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, 
zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w 
dyrektywie. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i 
informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. Przepis, o którym mowa 
w pkt. 3 stosuje się odpowiednio.   

5. Wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawców. 
 

 
Rozdział II 

 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE SPOSOBU SPORZĄDZANIA SKŁADANYCH OFERT 
 
I. Dopuszczalna liczba składanych ofert. 
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
4. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum, 

spółka cywilna) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie do 
pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących 
wspólnie należy załączyć do oferty. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie. 
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5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający żąda 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

 
 
II. Koszt sporządzenia oferty. 
 
1. Koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
 
III. Termin zwi ązania ofertą. 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

(tzn. przy obliczaniu terminu związania ofertą uwzględnia się dzień jej złożenia). 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że 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. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 3, nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

 
 
IV. Postać oferty. 
 
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według 

postanowień niniejszej specyfikacji. 
2. Integralną częścią oferty jest załącznik zawierający formularz ofertowy zamieszczony w 

niniejszej specyfikacji. 
3. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów wymaganych 

postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 
5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty były parafowane, a na tzw. formularzu 

ofertowym zamawiajmy wymaga złożenia podpisów.  
6. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek 
kartki. 

7. W przypadku załączenia do oferty informacji i dokumentów, których Zamawiający nie 
żąda (np. materiały reklamowe) zalecane jest, aby je oddzielić od zasadniczej części 
dokumentów ofertowych (Oferty) z napisem „Informacje i dokumenty poza ofertą”. Dla 
dokumentów tych nie są wymagane postanowienia dotyczące tłumaczenia na język polski. 

8. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych wymaganych 
dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 
października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r., Nr 90, poz. 999, z późn. zm). 
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9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisującą ofertę. 

10. Dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia 
oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, (np., jeśli przedstawione 
kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości). 

11. Dopuszcza się tłumaczenie dokumentów na język polski przez Wykonawcę, z tym, że 
wersja w języku polskim będzie wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje uznać informacje zawarte w ofercie, jako 
objęte tajemnicą, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), tj. tych informacji (wiadomości), które spełniają łącznie 
następujące warunki: 
a) mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub 

innych informacji posiadających wartość gospodarczą, 
b) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
Zamawiający zapewni ochronę prawną informacji po złożeniu przez Wykonawcę 
stosownego oświadczenia w tym zakresie (załącznik nr 3 do SIWZ) 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. 
Załącznik nr 3 dołączają tylko Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z prawa do utajniania 
informacji. 

 
V. Zawartość oferty (wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy. 
 
1. Wykonawca musi dołączyć do oferty wymienione poniżej dokumenty i oświadczenia, 

które winny być złożone w kopercie wg opisanego poniżej sposobu: 
1.1. Zaakceptowany załącznik nr 1 do SIWZ – potwierdzenie spełnienia wymagań dla 
przedmiotu zamówienia, 
1.2. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ, 
1.3. Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 2 A do SIWZ, 
1.4.  Załącznik nr 3 do SIWZ- dołączają tylko Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z prawa 
do utajnienie informacji, 
1.5. Wypełnione oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków zawartych 
w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp, (załącznik nr 4 do SIWZ) 
1.6. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy 
Pzp - załącznik nr 7 do SIWZ  
1.7. Wykaz wykonanych dostaw – wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ, oraz załączenie 
dowodów, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,  
1.8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej 
1.9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
1.10. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  
1.11. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową wykonawcy. 
1.12. Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej- załącznik 
nr 6 do SIWZ. 
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1.13. Dowód wniesienia wadium (oryginał). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu 
przelewem, wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z 
potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest 
dołączenie oryginału dokumentu. 
1.14. Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2007 r., Nr 130 poz. 905 ze zm.), 
1.15.Inne dokumenty uprawniające osobę / osoby podpisującą ofertę do jej podpisania, o ile 
nie wynika to z dokumentu rejestrowego, o którym mowa powyżej – jeżeli będzie 
występowało pełnomocnictwo musi ono zostać złożone w oryginale.  
 
VI. Termin i miejsce składania ofert. 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. 

st. Warszawy; adres: Polna 1, 00-622 Warszawa do dnia 25.10.2013 r., do godz. 
10:00. 

2. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za termin złożenia ofert Zamawiający przyjmie 
dzień i godzinę doręczenia przesyłki. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie 
terminu do wniesienia odwołania. 

 
 

VII. Opakowanie i oznakowanie oferty. 
 
1. Dokumenty składające się na ofertę Wykonawca winien umieścić w opakowaniu lub w 

kopercie. 
2. Opakowanie/koperta powinna być oznaczona, oraz zaklejona i zabezpieczona przed 

otwarciem poprzez opieczętowanie na krawędziach sklejenia pieczęciami firmowymi 
Wykonawcy. 

3. Opakowanie/koperta powinna być opatrzona napisem: 
 
 
 
Oferta na: 

 
„Zakup i okresowe dostawy paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy”. 
nr sprawy: MT 2371/09/13 

NIE OTWIERA Ć przed 25.10.2013 r. godz. 10:30 
 

4. Opakowanie oferty powinno gwarantować zachowanie poufności jej treści oraz 
zabezpieczyć jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

5. Opakowanie/koperta powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy i 
danymi kontaktowymi– celem umożliwienia zwrotu opakowania/koperty bez otwierania 
w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert. 

6. Jeżeli opakowanie/koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany powyżej, 
Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub 
przedwczesne otwarcie oferty. 



 
Numer sprawy: MT 2370/09/13 

13 
 

7. Dokumenty składające się na zawartość koperty winny być ze sobą trwale złączone, tj. 
spięte, zbindowane itp. Każda strona powinna być opatrzona numerem składającym się  
z dwóch liczb: bieżącego nr strony “łamanego” (/) przez liczbę wszystkich stron.  
Wyżej opisany numer należy umieścić w dolnej części strony. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w rozdziale II,  
dziale VII, ust. 3 niniejszej SIWZ oraz dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

 
 
VIII. Kryteria oceny ofert. 
 
1. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających 
odrzuceniu.  
Zamawiajmy przystąpi do porównania pozostałych ofert pod względem kryterium: 
 
a) CENA (waga 100 %) 
Każda oferta otrzyma punkty oceny ofert zgodnie z podanym niżej wzorem 
 
Cena ofert (brutto) najkorzystniejszej (najniższa cena) 
__________________________________________________________________ X 100 pkt. 
 

Cena oferty (brutto) ocenianej 
 
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 
na podstawie kryterium oceny ofert. 
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp). 
 
IX. Otwarcie i ocena ofert. 
 
1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu  

25.10.2013 r., o godz. 10:30 do siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, salka konferencyjna (V 
piętro). 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców  
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

4. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia 
ofert. Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie. 

5. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy i siwz,  
a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w siwz. 
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6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

7. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

8. Oferta musi zawierać cenę brutto za przedmiot zamówienia, zwaną dalej także „łączną 
ceną brutto oferty”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 
cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą zamawiający będzie obowiązany zapłacić za dostawę. Łączna cena 
brutto oferty musi zawierać całkowity koszt brutto przedmiotu zamówienia, w tym 
podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, (jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu tymi podatkami). 

9. W przypadku, kiedy zostanie złożona więcej niż jedna oferta podająca taką samą cenę, 
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
 
X. Odrzucenie ofert. 
 
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że zaszła, choć 

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1, oraz art. 90 ust. 3 Ustawy Pzp. 
2. Po odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne swojej decyzji. 
 
 
XI. Unieważnienie postępowania. 
 
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach  

i na warunkach określonych w art. 93 Ustawy. 
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 
1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
 
XII. Wybór oferty 
 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w SIWZ, zgodnie z art. 91 ust. 2 – 6 Ustawy Pzp. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi  

wykonawców, którzy  złożyli oferty o: 
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
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miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, – jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

3. Zamawiający umieści informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 

5. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców – oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 
XIII. Udzielenie zamówienia. 
 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób –w 
przypadku zamówień których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w 
przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 

3. Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

4. Rozliczenia  mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej. 
 

 
 
XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
XV. Istotne postanowienia umowy. 
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1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
 
XVI. Środki ochrony prawne (art. 179-198 ustawy PZP)  
 
1. Wobec niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na 
podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Kopię odwołania Wykonawca przesyła Zamawiającemu 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać 
się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

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

3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej 
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Pzp. 

4. Odwołanie  powinno wskazywać: 
a) czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami ustawy; 
b) zwięzłe przytoczenie zarzutów; 
c) określać żądanie; 
d) okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści 
ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 

6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.   

7. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 
związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

8. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli: 
- nie zawiera błędów formalnych, 
- uiszczono wpis. 

9. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić 
rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na 
szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.                                                                              

10. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 
Prezes może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone 
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w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych 
czynności zamawiającego. 

11. Izba odrzuca odwołanie jeżeli stwierdzi że: 
a) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy, 
b) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, 
c) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie, 
d) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem 

rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego 
postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się, 

e) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku 
Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał 
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, 

f) odwołanie dotyczy czynności innych niż w art. 180 ust.2, 
g) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania. 

12. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie. 
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 
14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego 
15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

16. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej 
określone zostały w dziale VI ustawy PZP. 

 
 
XVII. Tryb udost ępniania dokumentacji z postępowania i ofert 
 
1. Umowy w sprawach zamówień publicznych będą udostępniane na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) 

2. Zamawiający udostępni oferty oraz dokumentację z postępowania na zasadach 
określonych w art. 96 ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458), z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych 
informacji, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
• zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
• zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,  
• udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika 

zamawiającego, 
• wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, 
• udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin 

jego pracy – urzędowania. 
4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 

faksem z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie 
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znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w 
jaki mogą one być udostępnione.  

5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający 
wykonuje odpłatnie (cena 0,2 zł. za 1 stronę). 

 
 
XVIII. Inne informacje. 
 
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm. ), 

2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 
223, poz. 1458), 

3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku, w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz. U. Nr 0, poz. 231), 

4) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku, w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650), 

5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich (Dz. U. Nr 282, poz. 1649), 

6) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. nr 54 poz. 
348 ze zm. ) 

7) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 
ze zm.), 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich materiały zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Wszelkie załączniki dołączone do SIWZ należy traktować, jako wzory zalecane przez 
Zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające wypełnienie obowiązku złożenia 
stosownych oświadczeń poprzez złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających 
spełnienie wymagań opisanych w tych załącznikach. 
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Rozdział III 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 

I.  Załączniki do SIWZ. 
 
Nazwa załącznika Nr 
Wymagania dla przedmiotu zamówienia - opis przedmiotu zamówienia 1 
Formularz ofertowy 2 
Formularz cenowy  2 A 
Oświadczenie dotyczące ujawnienia informacji, które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa 

3 

Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 Ustawy 4 
Projekt umowy 5 
Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  6 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Ustawy  7 
Wykaz wykonanych dostaw 8 
Lista jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. 
st. Warszawy wraz z wielkościami zbiorników i rodzajem przyjmowanego paliwa.  

9 
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Załącznik nr 1 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Zamówienie obejmuje zakup i okresową dostawę: 

a) 09132100-4 Benzyna bezołowiowa – 63 000 litrów 
b) 09134100-8 Olej napędowy – 699 000 litrów 
c) 09135100-5 Olej opałowy (olej napędowy grzewczy) – 165 000 litrów 

2. W/w paliwa muszą spełniać poniższe normy: 
Benzyna bezołowiowa - PN – EN 228:2006 
Olej napędowy – PN – EN 590:2006 
Olej opałowy PN – C-96024:2001 
Oferowane przez Wykonawcę paliwa muszą spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i 
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres do 30 miesięcy od daty podpisania 
umowy lub do czasu wyczerpania limitu paliwa przewidzianego w umowie.  

Cena ustalana będzie na dzień poprzedzający dzień sprzedaży zamówionej części 
przedmiotu zamówienia, przy czym nie może być wyższa niż średnia cena paliwa  
zamieszczona na stronie internetowej Polskiej Izby Paliw Płynnych www.paliwa.pl   
pomniejszona o ustalony w ofercie upust.  
 
II. Warunki realizacji dostawy: 
 
1. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do jednostek organizacyjnych KM PSP m.st. 

Warszawy wymienionych w załączniku nr 9 do SIWZ, 
2. Koszty transportu ponosi Wykonawca. 
3. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w czasie nie dłuższym niż 24 h od 

telefonicznego zgłoszenia pracownika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP m. st. 
Warszawy. W zgłoszeniu tym podana będzie ilość paliwa, jego rodzaj i miejsce do którego 
należy je dostarczyć. Jednorazowe dostawy będą się mieścić w granicach 2 000 do 10 000 
litrów w zależności od wielkości zbiornika w miejscu dostawy. 

4. Każdorazowo dostawa musi być realizowana jednorazowo tj. jedno zamówienie nie może 
być dostarczane w kilku transportach. 

5. Wraz z każdą dostawą Wykonawca musi przedstawić świadectwo jakości na dostarczoną 
partię towaru. (towar musi być zgodny z zaoferowanym w ofercie). 

6. Za każdą dostawę Wykonawca musi wystawić fakturę z 30 dniowym terminem płatności. 
7. Faktury muszą być wystawione na Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. 

Warszawy; ul. Polna 1; 00-622 Warszawa.  
 
 

................................................................ 
  podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
 Nazwa Wykonawcy: 

 

 

1) ............................................... 2) ..........................................3) ............................................. 
 (pieczątka wykonawcy/ów) 
 
 Dane wykonawcy/wykonawców – w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem 
pełnomocnika): 
 
1.  Pełna nazwa: 

………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………… 
Adres: 
ulica…………………….….kod…………..miejscowość…………….……………. 
tel.: ………………………………. fax.: ………………………………….. 
NIP: ………………………………. REGON ……………………………………….. 
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………. 
Strona internetowa:……………………………………………………………………. 

2. Pełna nazwa: 
………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:  
ulica …………………….….kod…..…..miejscowość…………………………...…… 
tel.: ………………………………. fax.: ………………………………….. 
NIP: ………………………………. REGON ……………………………………….. 
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………. 
Strona internetowa:……………………………………………………………………. 

3. Pełna nazwa: 
………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:  
ulica …………………….….kod ……..miejscowość…………….……………...…… 
tel.: ………………………………. fax.: ………………………………….. 
NIP: ………………………………. REGON ……………………………………….. 
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………. 
Strona internetowa:……………………………………………………………………. 
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Dane dotyczące Zamawiającego: 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy  
ul. Polna 1 
00-622 Warszawa 
 
Zobowiązanie wykonawcy: 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „zakup i okresowe dostawy 

paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy”, oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ za cenę stanowiącą sumę wartości brutto, z 
formularza cenowego (załącznik 2 A do SIWZ) za kwotę: 

2. Cena całego przedmiotu zamówienia wynosi: 
netto:.................................................................,.  zł., 
VAT:.................................................................,  zł., 
brutto:................................................................,  zł., 
Oświadczam, że cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 

3. Dostawę przedmiotu niniejszej oferty zobowiązujemy się zrealizować sukcesywnie w 
terminie do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy . 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy informacje konieczne do 
przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez 60 dni licząc od terminu 
składania ofert. 

6. Wnieśliśmy wadium w wysokości 20.000,00 złotych w następującej 
formie............................................................(należy podać formę wniesienia wadium). 

 
7. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które ma być zwrócone wadium ( w 

przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej) : 
……………………………………………………………………………………………….. 
8. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy, w tym warunki płatności został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru 
naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w 
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie 
procedury przetargowej stanowiącej integralną część SIWZ, wyszczególnione we 
wszystkich pismach opublikowanych przez zamawiającego na stronie internetowej.   

10. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu i na potwierdzenie powyższego dołączamy 
do niniejszej oferty wymagane dokumenty i oświadczenia.  

11. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy polegać* / nie będziemy polegać*  
a) na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów* 
b) potencjale technicznym innych podmiotów* 
c) osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów* 
d) zdolnościach finansowych innych podmiotów* 

*właściwe zaznaczyć 
(Nazwa i adres podmiotu) 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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12. Osoba/ osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań:  
 
………………………………………………. ………………………………….. 
                                               (imię i nazwisko) 
……………………………….   …………………………………………… 
           (nr telefonu )      ( nr faksu) 

 
13. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
 

………………………………………………. ………………………………….. 
                                               (imię i nazwisko) 
……………………………….   …………………………………………… 
           (nr telefonu )      ( nr faksu) 

 
14. Inne informacje wykonawcy: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

        ..................................................... 
         imię, nazwisko, podpis osoby / osób 
         uprawnionych do podpisania oferty 

 
 

 
 



 
Numer sprawy: MT 2370/09/13 

24 
 

 
  

Załącznik nr 2 A 
FORMULARZ CENOWY  
 
Lp. Nazwa J.m. Cena jednostkowa 

netto za 
1 j.m. 

(cena hurtowa paliw) 
na dzień 21.10.2013 r. 

www.paliwa.pl  

Upust  
Wykonawcy 

w  % * 

Cena jednostkowa 
netto za 1 j.m. 

(cena Wykonawcy ) 
uwzględniająca 

upust 
 

Szacunkowa 
ilość 

zamówienia 

Wartość netto 
zamówienia 

6 x 7  

Stawka 
podatku 
VAT 

% 

Wartość brutto 
zamówienia 

(8 x 9) 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Benzyna 

bezołowiowa PB 
litr   %  63 000,00  23 %  

2. Olej napędowy litr   %  699 000,00  23 %  

3.  Olej opałowy (olej 
napędowy 
grzewczy) 

litr   %  165 000,00  23 %  

 
Razem 

Cena  
netto 

 Cena 
brutto 

 

 

 
Przyjmuję do wiadomości, iż podane przez Zamawiającego w niniejszym formularzu cenowym ilości litrów paliwa mają charakter szacunkowy , 
skutkiem czego rzeczywiste ilości paliwa zakupione przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy mogą odbiegać od ilości 
wskazanych  powyżej. Oświadczam, że zaistnienie takiego faktu nie spowoduje żadnych negatywnych dla Zamawiającego konsekwencji 
finansowych. 
* - upust Wykonawcy będzie wielkością stałą przez cały okres obowiązywania umowy  
 
............................... ., dnia ................................  
 

........................................        ................................................................ 
pieczęć Wykonawcy       pieczątka imienna i podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
 

         nazwa i adres Wykonawcy 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

dotyczące ujawnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
 
 

Oświadczam, że informacje zawarte * ............................................................................. 
będące integralną częścią oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003 r., Nr 153, poz. 1503). 
 
W związku z powyższym ich treść stanowi informację tylko dla zamawiającego i nie powinna 
być ujawniona innym osobom.  
 

 
UZASADNIENIE 

 
(prosi się o poparcie powyższego oświadczenia poprzez wskazanie okoliczności prawnych i 
faktycznych) 
 
 
 
 
 
*np.: na stronach........lub w załączniku nr....do oferty 
 
 
 

 
 
 
 

....................................................................................... 
data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych  

 
 



 
Numer sprawy: MT 2370/09/13 

26 
 

 
Załącznik nr 4 

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

nazwa wykonawcy i adres 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Zakup i okresowe dostawy paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

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. 

 

 

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

 
               ................................................................ 
  podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 
 

 
 

Projekt      
 

UMOWA nr MT 2371/2/  /13 
 
zawarta w dniu .........................  r., w Warszawie, pomiędzy Komendą Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa 
 
Nr NIP: 526-22-60-940;   REGON: 013292107 
 
reprezentowaną przez: 
 …………………………………………………………………………………. 
 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a firmą: 
 
....................................................................................................................................................... 
zarejestrowaną w ..................................................................... Nr wpisu ................................. 
 
Nr NIP: ..................................;    REGON: ................................... 
 
reprezentowaną przez: 
 .......................................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
na podstawie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 ze zm.), postępowania o zamówienie publiczne na zakup i okresowe dostawy paliw 
płynnych do jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej miasta stołecznego Warszawy, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy  

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż wraz z okresową dostawą paliw płynnych do 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy. Szczegółowe rodzaje 
paliw, ich  szacunkowe wielkości i ceny określone są w formularzu  cenowym – 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Nie każdy rodzaj asortymentu musi być zakupiony w pełnym zakresie ilościowym. 
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§ 2  

Cena i warunki płatności  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie z formularzem 
ofertowym w kwocie: 
cena brutto:     .............................…………. zł 
cena netto;  ............................ ……………. zł 
oraz podatek VAT ….. ........................... …. zł, 

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie, obejmuje całość zakupu paliw i dostarczenie według 
ilości szacunkowych i cen zgodnie z formularzem ofertowym i formularzem cenowym. 

3. Zamawiający nie poniesie żadnych konsekwencji w związku z niezrealizowaniem umowy 
w ilościach w niej zawartych. 

4. Cena sprzedaży paliw ustalana będzie na dzień poprzedzający dzień sprzedaży 
zamówionej części przedmiotu zamówienia, przy czym nie może być wyższa niż średnia 
cena paliwa zamieszczona na stronie internetowej Polskiej Izby Paliw Płynnych  
www.paliwa.pl  pomniejszona o ustalony w ofercie upust. 

5. Podstawą do wystawienia faktury za przedmiot umowy jest dla Wykonawcy protokół 
odbioru częściowego przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

6. Faktura będzie wystawiona w terminie do 7 dni od daty odbioru częściowego. 
7. Zapłata za wykonanie części zamówienia zostanie dokonana  na wskazane konto bankowe 

w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia faktury. 
8. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego 

nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 
9. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT,         

to skutki finansowe wynikające z powyższego zostaną uwzględnione po uprzednim 
wprowadzeniu do niniejszej umowy stosownych ustaleń w tym zakresie. 

 

§ 3   

Termin realizacji umowy  

Umowa będzie realizowana sukcesywnie w terminie do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli 
od dnia ……………. do dnia ………………………….., lub do wyczerpania kwoty o której mowa w 
§ 2.  

 

§4  

Zobowiązania stron  

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji umowy wszystkich 
warunków i wymogów wynikających z dokumentacji przetargowej. Wszystkie zamawiane 
dostawy muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość  
dostarczanego paliwa. 

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego i będące 
bezpośrednim następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy 
wynikłe wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 5  

Warunki dostaw  
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1. Zakup paliw będących przedmiotem niniejszej umowy będzie odbywał się w miarę 

potrzeb Zamawiającego. 
2. Wykonawca będzie dostarczał zamawiane paliwa własnym  transportem i na własny koszt. 
3. Każdorazowo wraz z dostawą paliw Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa 

jakości dostarczanego paliwa. 
4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze niezgodności jakościowych lub ilościowych, 

Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia 
niezgodności. 

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Zamawiającego, Wykonawca wymieni paliwo na 
odpowiadające normom lub też uzupełni w przypadku braku ilościowego. 

6. Częściowe dostawy będą dostarczane w terminie do 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania 
przez pracownika Wydziału Kwatermistrzowskiego Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej m. st. Warszawy. W zgłoszeniu tym podana będzie ilość, rodzaj paliwa i miejsce do 
którego należy dostarczyć paliwo.  

7. Jednorazowe dostawy będą mieścić się w granicach od 2 000 do 10 000 litrów .  
8. Zakup przez Zamawiającego paliw objętych umową, następuje w momencie ich wydania. 

 
 

§ 6  
Kary umowne  

 
1. Jeśli Wykonawca przekroczy  termin 24 godziny na dostarczenie zamawianej części 

przedmiotu umowy zapłaci karę umowną w wysokości 1 % kwoty brutto zamawianej 
części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli opóźnienie w dostarczeniu zamawianej części przedmiotu umowy przekroczy          
14 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu 
nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić 
Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową, a Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty brutto całości przedmiotu 
umowy określonej w § 2 ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty, w 
której opóźnienie dostarczenia zamawianej części przedmiotu umowy przekroczy 14 dni i 
wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej poprzez złożenie 
oświadczenia drugiej stronie. 

4. Jeżeli Zamawiający opóźni termin płatności w stosunku do terminu wskazanego  
w § 2 ust. 10 zapłaci odsetki ustawowe. 

5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych 
w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych  
w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

 
 

§ 7  
Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo 

 
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy 

zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień Publicznych. 

 
 

§ 8 
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 Postanowienia końcowe 
 
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia osobie trzeciej wyłącznie 

przewidzianej w ofercie, tj. ……………………………………….. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 
bezpieczeństwo zadań wykonywanych przez podwykonawców. 

3. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnego 
aneksu. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania zakupów i odbierania paliw 
wyłącznie od WYKONAWCY. 

5. W razie wystąpienia 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 do 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
wynoszącego 30 dni w przypadku, trzykrotnego stwierdzenia nieodpowiedniej jakości 
dostarczanych przez WYKONAWCĘ paliw. 

7. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy. 
8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 
9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 6 
 
 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy  lub  jego pieczęć firmowa, adresowa) 
 

 
INFORMACJA W SPRAWIE PRZYNALE ŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 
pod nazwą: Zakup i okresowe dostawy paliw płynnych do jednostek organizacyjnych 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy” 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że: 
 
*I 
Nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 
 
*II 
Przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
Nr 50, poz. 331 z późn. zm.): 
 
1) ……………………………………………………………………………. 
 
2) ……………………………………………………………………………. 
 
3) ……………………………………………………………………………. 
 
4) ……………………………………………………………………………. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
…………………………..dn. ……………   

 
 

…………………………………………………. 
 podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 

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

nazwa wykonawcy i adres 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Zakup i okresowe dostawy paliw płynnych do jednostek 
organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego 
Warszawy” 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 
Nie podlegamy  wykluczeniu z  postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  
przesłanek wymienionych  w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych („Ustawa PZP”). 
 
 
 
........................................, dnia ............................2013 r. 

 
 
 
 
 

 
 

    ................................................................ 
               podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 

 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  

 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
 

  

Lp. Odbiorca Data wykonania. 
Przedmiot wykonanej 

dostawy 
Wartość 

1     

2     

3     

4     

5     

 
W załączeniu dowody potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie. 

 

 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 9 

 
Lista jednostek organizacyjnych  

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy  
wraz z wielkościami zbiorników i rodzajem przyjmowanych paliw. 

 
Lp. Adres jednostki 

 
Rodzaj paliwa i pojemność 

zbiornika w litrach 

1. 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP Nr 1 

ul. Modlińska 15 
Warszawa 

ON –21700 
 

2 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP Nr 2 

ul. Chrościckiego 76 
Warszawa 

Olej opałowy 5000 
Zbiornik napowietrzny  

ON - 5000 

3. 
Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy 

ul. Polna 1 
Warszawa 

ON – 5050 

4. 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP Nr 4 

ul. Chłodna 3 
Warszawa 

ON –5100 
 

5. 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP Nr 5 

ul. Marcinkowskiego 2 
Warszawa 

ON – 5000 

6. 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP Nr 6 

ul. Marymoncka 81/83 
Warszawa 

ON – 5400 
 

7. 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP Nr 7 

ul. Powstańców. Śląskich 67 
Warszawa 

ON – 5400 

8. 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP Nr 8 

ul. Majdańska 38/40 
Warszawa 

ON – 21350 
Pb 95 – 5000 

9. 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP Nr 9 

ul. Domaniewska 40A 
Warszawa 

ON – 23910 
Pb 95 – 11870 

10. 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP Nr 10 

ul. Czarodzieja 19 
Warszawa 

Zbiornik napowietrzny  
ON - 5000 

11. 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP Nr 11 

ul. Zgrupowania A.K. „Kampinos” 28 
Warszawa 

Olej opałowy 5000 

12. 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP Nr 13 

ul. Strażacka 141 
Warszawa 

ON – 5500 

13. 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP Nr 15 

ul. Młodzieńcza 7 
Warszawa 

Zbiornik napowietrzny  
ON - 5000 

14. 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP Nr 17 

ul. Płaskowickiej 41 
Warszawa 

Zbiornik napowietrzny  
ON - 5000 
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Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie lokalizacji stacji paliw, jak 
również ewentualną likwidację istniejących lub powstanie nowych stacji w obrębie miasta 
stołecznego Warszawy.  
 
 
 

 


