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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowa, całodobowa sprzedaż paliw 

płynnych do pojazdów służbowych zamawiającego (patrz – SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 1). 

2. Podane ilości są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia szacunkowej wartości 
oferty i mogą ulegać zmianie w granicach wartości ogólnej (maksymalnej) oferty. 

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 09.10.00.00-0. 

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
 

II. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 
 

Do przetargu mogą przystąpić tylko Wykonawcy, którzy: 
1) Warunki podmiotowe: 
a. Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia.  
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich 3 lat 
kalendarzowych (licząc od dnia ogłoszenia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy dostawy odpowiadające 
swoim rodzajem i wielkością przedmiotowi zamówienia. 

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe 
lub zdolność kredytową nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia składanej 
oferty. 

d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
2) Dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach 

poświadczonych za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez wykonawcę: 
 

2.1 Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych 

2.2 
 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako 
uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli 
pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, 
imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis (jeżeli dotyczy). 

2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.  

2.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

2.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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2.7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

2.8 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem 
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców. Należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. 

2.9 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

 
III. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Oferowane paliwa powinny spełniać wymagania obowiązujących norm jakościowych dla 
poszczególnych z nich: 

• Pb 95 – PN-EN 228-2005 
• ON – PN-EN 580-2005 
• LPG – PN-C-96008; 

2. Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone ustawą  
z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 
ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. z 2004 r Nr 34, poz.293 z późn zm.); 

3. Stacja paliw, w której zaopatrywane będą pojazdy służbowe powinna być czynna 24h na 
dobę, 7 dni w tygodniu oraz znajdować na terenie miasta Chojnice (możliwość 
tankowania pojazdów służbowych w oddziałach stacji paliw na terenie całego kraju); 

4. Tankowanie pojazdów służbowych powinno odbywać się przy użyciu bezgotówkowych 
kart paliwowych. 

5. Ponadto przedłożyć należy: 
 
5.1 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone 

ustawą z dnia 23.01.2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych 
i biopaliw ciekłych (Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 293 z późn. zm.) 

5.2 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane paliwa spełniają wymagania obowiązujących norm 
jakościowych dla poszczególnych z nich: Pb 95 – PN-EN 228-2005, ON – PN-EN 590-2005, 
LPG – PN-C-96008. 

5.3 Aktualna koncesja/zezwolenie lub licencja na wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu paliwami zgodnie z ustawą z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.) 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań dotyczących 
przedmiotu zamówienia dokonana będzie w oparciu o dokumenty określone  
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane - Dz. U. z 2006 r. nr 87, poz. 605 z późn. zm. (dot. 
rozdziału II i III SIWZ). 
 
IV. DRUKI, NA KTÓRYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ OFERTĘ 

 
1. Druki: 
1.1 Oferta. 

1.2 Oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w ustawie  
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych  
z dnia 20.04.2004 r. 

1.3 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane paliwa spełniają wymagania obowiązujących norm 
jakościowych dla poszczególnych z nich: Pb 95 – PN-EN 228-2005, ON – PN-EN 590-2005, 
LPG – PN-C-96008. 

1.4 Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

1.5 Druk oświadczenia o lokalizacji, godzinach otwarcia stacji paliw Wykonawcy 

1.6 Druk wykazu dostaw. 
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1.7 Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Uwaga !!! 

Dokumenty wymienione w rozdziale II, III i IV należy traktować jako obligatoryjne  
i brak jakiegokolwiek dokumentu lub sporządzenie dokumentu w sposób odbiegający 
od zaleceń, będzie podstawą do wykluczenia wykonawcy albo odrzucenia oferty. 

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 być ogólnie udostępniane (art. 8 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zastrzeżone w ofercie 
dokumenty powinny być odpowiednio wydzielone i oznaczone. 
 

V. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od momentu podpisania. 
 
VI. FORMA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć na załączonych drukach, wypełniając je pismem maszynowym 

lub drukowanym, bądź w formie wydruku komputerowego. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument należy sygnować 

oryginalnym podpisem osoby (lub osób) uprawnionej do reprezentowania podmiotu 
na zewnątrz (wymienionej w wypisie z odpowiedniego rejestru – patrz rozdział II 
punkt 2.2), natomiast strony należy ponumerować, zaparafować i spiąć w sposób 
uniemożliwiający samoistne rozłączenie się oferty. 

3. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składane były wraz  
z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez wykonawcę. 

4. Ofert z rozwiązaniami alternatywnymi Komisja nie będzie rozpatrywać. 
5. Druk "OFERTA" – musi być wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kalkulację cenową zgodnie z tabelą 
zawartą w druku OFERTA: 

• cena oferty musi być wyrażona w PLN z uwzględnieniem wszystkich 
elementów kalkulacyjnych ceny (m.in. transport, opłaty celne i podatkowe), 

• cena oferty musi być aktualną ceną detaliczną obowiązującą u Wykonawcy 
na dzień 03.11.2008 r., 

• każdorazowo zakup paliwa będzie się odbywał wg cen detalicznych 
obowiązujących na wskazanej w ofercie stacji paliw Wykonawcy w dniu 
sprzedaży. 

6. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
7. Do oferty można dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także inne 

materiały mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny (np. prospekty 
reklamowe, rysunki, atesty itp.). 

8. Ofertę oraz wszystkie pozostałe dokumenty należy spiąć zapakować w kopertę, 
opatrzyć danymi Wykonawcy oraz napisem: 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA 
ul. Leśna 10 

89-600 Chojnice 
OFERTA 

Przetarg nieograniczony 

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH – TANKOWANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH. 

DZAP-380-37/08 
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VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem (052 3956505), przy 
czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna 
jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

3. Dokumenty przesyłane faksem są odbierane w godzinach pracy Zamawiającego,  
tzn. od 7:00 do 14:35 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy). 

4. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania (ogłoszenie, SIWZ, 
wyjaśnienia treści SIWZ, ewentualne protesty, oraz inne wymagane zapisami ustawy 
informacje) Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl  

 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
 

Andrzej Bruski - w sprawach merytorycznych tel. (052) 39-56-595 

Anna Wutrych 
Anna Tuszkiewicz-Rudnik 

Monika Ciesielska 
- w sprawach proceduralnych tel. (052) 39-56-974 

faks (052) 39-56-505 

 
 

IX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony w rozdziale VII SIWZ. 
2. Wszystkie wątpliwości Zamawiający wyjaśni niezwłocznie, jeżeli prośbę o wyjaśnienie 

otrzyma nie później niż 6 dni a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – 
nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert. 

3. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl, bez ujawniania źródła zapytania.  

4. W uzasadnionym przypadku (przed terminem składania ofert) Zamawiający może 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informację o dokonanej 
zmianie Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

5. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do 
zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie czas 
dodatkowy na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ zamieści na 
stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl  

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

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

2. 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. 
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XI. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

 
XII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 
XIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 

 
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 

ul. Leśna 10 
89-600 Chojnice 

(zamówienia publiczne p. 119;  
osoby upoważnione do przyjęcia ofert: 

Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz-Rudnik, Monika Ciesielska) 
 

najpóźniej w dniu: 5 listopada 2008 r. do godz. 10:00
 

XV. TERMIN PUBLICZNEGO OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT 
 

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu: 
 

5 listopada 2008 r. o godz. 11:00 
 

w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 

 
XVI. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). 

Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

3. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
oraz proponowane warunki płatności. 

5. Informacje ogłoszone podczas otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Wykonawców. 
7. Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami. W toku badania  

i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona (art. 87 ust. 2 Pzp). 
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XVII. OCENA OFERT 
 
1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 
 

Lp. Kryterium   
1 Cena  100 % 

 
 
2. Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym. 
3. Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana jest z uwzględnieniem relacji do 

najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym postępowaniu. 
 

XVIII. OCENA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
 
1. CENA OFERTY 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w ofercie. 
Cena będzie punktowana na podstawie wzoru: 

 
  C= (cena najniższa x ranga kryterium) / cena badanej oferty 

 
Oferta z najniższą ceną uzyskuje maksymalną ilość punktów (100). 
 
XIX. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 
XVII. 
 

XX. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację (informacje te Zamawiający udostępni również na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie); 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku 

wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert; 
b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowa sprzedaż paliw, wg cen detalicznych 
obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy .......................................................  
w Chojnicach lub w oddziałach stacji paliw Wykonawcy na terenie całego kraju w 
dniu zakupu; 

2. Dniem zakupu jest dzień, w którym następuje zatankowanie pojazdu służbowego 
(nabycie paliwa przez Zamawiającego); 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość rejestrowania 
transakcji operatora (co najmniej: dzień, godzina, miejscowość, ilość paliwa) oraz 
następnie zbiorczego rozliczenia tych transakcji, nie częściej niż 2 razy w miesiącu; 

4. Integralną część umowy stanowić winna instrukcja (zasady) wydawania i 
posługiwania się bezgotówkowymi kartami paliwowymi oraz dokonywania i 
rozliczania transakcji zawartych przy użyciu tych kart, w formie załącznika do 
umowy; 

5. Strony zgodnie ustalają ogólną wartość umowy ...................... zł, słownie złotych: 
............................................................................................................................... ; 

6. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw aż do wyczerpania kwoty ogólnej 
umowy, określonej w pkt. 4, albo do końca terminu, na który umowa została 
zawarta, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej; 

7. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw całodobowo z uwzględnieniem dni 
świątecznych i wolnych od pracy; 

8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie 
strony. Aneks nie może być sprzeczny z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, ze oferowane paliwo spełnia 
wymagania określone w Polskich Normach Jakościowych zharmonizowanych z 
normami europejskimi dla paliw płynnych; 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych usług zgodnie  
z postanowieniami niniejszej umowy; 

11. W imieniu zamawiającego kontroli dokonywać będą upoważnione osoby 
legitymujące się pisemnym upoważnieniem do kontroli. 

12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikających z umowy. 
 

XXIII. PODPISANIE UMOWY 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana podpisze umowę z Zamawiającym, 
jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty, 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uzgodni z Zamawiającym szczegółowe 
warunki sprzedaży paliw i rozliczeń. 

3. Po zawarciu umowy cenę sprzedaży paliwa stanowić będzie cena detaliczna 
obowiązująca w aktualnej na dzień sprzedaży (zakupu) ofercie stacji paliw 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w punkcie 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od 
zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, Komisja wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba że wystąpią przesłanki, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
XXIV. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
 Po zawarciu umowy Zamawiający niezwłocznie zamieści ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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XXV. PROTESTY I ODWOŁANIA 
 
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego  

w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do 
której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do 
Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.  

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ Wykonawca może wnieść 
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych 
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
6. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust. 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,  
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych  
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

9. Kopię wniesionego protestu Zmawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu (w przypadku protestu na treść ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ, Zamawiający zamieści ją również na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl), wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu 
toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się 
Wykonawcy, którzy maja interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na 
korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpią do postępowania: 
a. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 9, 
b. do upływu terminów, o których mowa w punkcie 3, jeżeli protest dotyczy treści 
ogłoszenia lub postanowień SIWZ. 

11. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 
protestu wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie  
w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do 
Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 

12. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony 
prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem 
protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

13. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie wnieść protestu powołując się 
na te same okoliczności. 

14. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy. 
15. Protest będzie ostatecznie rozstrzygnięty: 

a) jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego 
protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie, 

b) jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania, 
c) w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania postanowienia kończącego 

postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby. 
16. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 

a. opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
b. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c. odrzucenia ofert. 

17. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:  
a. treści ogłoszenia, 
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b. postanowień SIWZ, 
c. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, 
odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 
– w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 
Protesty inne niż wymienione w podpunktach a, b, c, Zamawiający rozstrzygnie  
w terminie 10 dni od dnia ich wniesienia. 

18. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach określonych w punkcie 16 uznaje się za jego 
oddalenie. 

19. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie 
wniesienia odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie podmiotowi, który wniósł 
protest, oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku 
wniesienia protestu, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ, zamieści również na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

20. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność 
lub dokona czynności bezprawnie zaniechanej: 
a. niezwłocznie – jeżeli uwzględni wszystkie zgłoszone żądania; 
b. po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych 
żądań nie zostało spełnione. 

21. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający poinformuje niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców. 

 
XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

 
1. Druk oferty. 
2. Oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w ustawie  

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych  
z dnia 20.04.2004 r. 

3. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane paliwa spełniają wymagania obowiązujących 
norm jakościowych dla poszczególnych z nich: Pb 95 – PN-EN 228-2005, ON – PN-EN 
590-2005, LPG – PN-C-96008. 

4. Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

5. Druk oświadczenia o lokalizacji, godzinach otwarcia stacji paliw Wykonawcy 
6. Druk wykazu dostaw. 
7. Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie  

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



  
          Załącznik nr 1 

 

 

OFERTA 
 
Dla:  
Szpitala Specjalistycznego  
im. J. K. Łukowicza    
 ul. Leśna 10 
89-600 Chojnice 
 
 

Pełna nazwa Wykonawcy: 
............................................................................................................................................ 
Adres: 
kod pocztowy: ... ... - ... ... ....  miejscowość: ................................................................ 
województwo: ............................... powiat: ......................................................................... 
ul. ............................................................................................. nr ..................................... 
nr kierunkowy: ......... tel. .......................... faks .................................................................. 
Bank: .................................................................................................................................. 
Numer konta: ...................................................................................................................... 
NIP: ..................................................................................................................................... 
 
Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym: 

1. Składamy ofertę w postępowaniu na dostawę paliw płynnych – tankowanie 
pojazdów służbowych dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach. 

2. Oferujemy sprzedaż przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

PALIWO 
Ilość 

szacunkowa 
w ciągu 36 
m-cy  w l 

Cena 
netto 1 
litra* 

Cena 
brutto 1 

litra* 
VAT% Wartość 

netto 
Wartość 
brutto** 

1 2 3 4 5 6 7 
Pb 95 5 100      
ON 100 000      
LPG 35 000      

RAZEM:   
*aktualna cena detaliczna obowiązująca u Wykonawcy na dzień 03.11.2008 r.  
** wartość brutto=wartość netto+VAT 
 

3. Wartość brutto oferty: ......................................................................................... 
słownie: .............................................................................................................. 

4. Oferujemy sprzedaż paliw na stacji ..................................................................... 
w Chojnicach. Oferujemy także możliwość tankowania pojazdów służbowych 
Zamawiającego w oddziałach stacji paliwowych Wykonawcy na terenie całego 
kraju. 

5. Zapewniamy, ze proponowany przedmiot zamówienia posiada wymagane 
świadectwa i atesty. 

6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego 
terminu składania ofert. 

8. Do oferty dołączamy projekt umowy uwzględniający zapisy rozdz. XXII SIWZ. 
9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

10. Do kontaktów z naszą firmą upoważniamy: ......................................................... 
tel. ........................................................... faks: ................................................. 
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11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są: 

a) Załącznik nr 1  ..................................................................................... 
b) Załącznik nr 2 ..................................................................................... 
c) Załącznik nr 3 ..................................................................................... 
d) Załącznik nr 4 ..................................................................................... 
e) Załącznik nr 5  ..................................................................................... 
f) Załącznik nr 6  ..................................................................................... 
g) ..................................................................................................................... 
h) ..................................................................................................................... 
i) ..................................................................................................................... 
 

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

miejscowość i data              pieczątka i podpis uprawnionego 
        przedstawiciela Wykonawcy 
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          Załącznik nr 2 

(pieczęć firmowa) 
 

Oświadczenie 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę paliwa płynnego – tankowanie pojazdów służbowych 

oświadczam, że: 
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

związanej z wykonaniem zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych (jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień); 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2. 

 
 
Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

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

miejscowość i data              pieczątka i podpis uprawnionego 
        przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
 
......................................                                                  .................................................. 
    (pieczęć firmowa)                                                                                                        miejscowość i data 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

 Wykonawca .................................................................................................. 
oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia: 

1. paliwa płynne 
spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.  
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw 
ciekłych (Dz. U. z 2004 r. nr 34, poz. 293 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ....................................................................  
                 pieczątka i podpis uprawnionego  
        przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
 
......................................                                                  .................................................. 
    (pieczęć firmowa)                                                                                                        miejscowość i data 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

 Wykonawca .................................................................................................. 
oświadcza, że oferowane paliwa płynne spełniają wymagania obowiązujących norm 
jakościowych dla poszczególnych z nich:  

1. Pb 95 – PN-EN 228-2005,  
2. ON – PN-EN 590-2005,  
3. LPG – PN-C-96008. 

 
 
 
 
 
 
 
       ....................................................................  
                 pieczątka i podpis uprawnionego  
        przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

 
......................................                                                  .................................................. 
    (pieczęć firmowa)                                                                                                        miejscowość i data 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

 Wykonawca .................................................................................................. 
oświadcza, że posiada przynajmniej 1 stację paliw zlokalizowaną na terenie miasta 
Chojnice, czynne 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu. 
 

Wykaz stacji paliw zlokalizowanych  
na terenie miasta Chojnic 

 

L.p. Nazwa stacji 
paliw Adres Godziny 

otwarcia 
1 
 
 

   

 
2 
 

   

 
3 
 

   

 
 

Ponadto Wykonawca oświadcza, że bezgotówkowy zakup paliwa może się odbywać 
w oddziałach stacji paliw Wykonawcy w całym kraju. 
 
 
       ....................................................................  
                 pieczątka i podpis uprawnionego  
        przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16



  
Załącznik nr 6 

 
......................................                                                  .................................................. 
    (pieczęć firmowa)                                                                                                        miejscowość i data 
 
 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzech tożsamych 
dostaw 

 
 
 

L.p. Zamawiający (nazwa, 
adres, telefon) 

Przedmiot 
zamówienia Wartość Okres realizacji 

od....... do......... 
1. 
 
 
 

    

2. 
 
 
 

    

3. 
 
 
 

    

 
 
 
 

       ....................................................................  
                 pieczątka i podpis uprawnionego  
        przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 

 
 
 
 
......................................       .................................................... 
(pieczęć firmowa)         miejscowość i data 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

Wykonawca ................................................................................ oświadcza, że 

zrealizuje przedmiot zamówienia: 

• samodzielnie, 

• z udziałem podwykonawców∗. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       .......................................................... 
       PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO  
       PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 

                                                 
∗ Niepotrzebne skreślić. W przypadku realizacji przy udziale podwykonawców należy 
wskazać, którą część lub części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom oraz  
można podać nazwy (firm) proponowanych podwykonawców. 

 18


