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 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych 

 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843).  

 

1. Zamawiający: WORD Katowice, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice,  

tel. +48/ (032) 359–30-00, faks +48/ (0-32) 359–30-01,  

e-mail: word@word.katowice.pl, adres strony internetowej: www.word.katowice.pl 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów WORD 

Katowice – Oddział Terenowy (dalej również OT) w Bytomiu w systemie 

bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych wystawionych dla 24 pojazdów.  

 

3.1. Zakupy będą obejmować benzynę bezołowiową Pb-95 w ilości 27 517 i olej napędowy 

ON w ilości: 14 073. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w Bytomiu.  

 

Zamawiający wymaga, aby podana w ofercie stacja paliw, była oddalona od OT WORD w 

Bytomiu (przy ulicy Strzelców Bytomskich 98) o nie więcej niż 6 km w jedną stronę. Oferty 

zawierające odległość większą niż 6 km zostaną odrzucone. 

 

Zamawiający wymaga, aby podana w ofercie stacja paliw obsługiwała zarówno samochody 

osobowe jak i ciężarowe. 

 

Zamawiający wymaga, aby zakupy paliw płynnych odbywały się w formie bezgotówkowej 

przy użyciu elektronicznych kart paliwowych. Każda elektroniczna karta na zakup paliwa 

ma być przyporządkowana do jednego pojazdu i zabezpieczona poufnym kodem dostępu 

PIN. Łączna ilość kart dla pojazdów - 24.  

 

Do każdego tankowania paliwa winien być dołączony druk w formie rachunku 

potwierdzający tankowanie z wyszczególnioną ilością zatankowanego paliwa, ceną paliwa 

i miejscem dokonanego zakupu oraz datą tankowania.  

 

Zamawiający będzie płacił Wykonawcy tylko za faktycznie pobrane paliwo.  

 

Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi przepisami prawa. 

 

Zamawiający dopuszcza płatności za karty paliwowe (flotowe) w kwocie nie większej jak 

10,00 zł netto za sztukę karty nowej  i karty wymiennej. Rozliczenie nastąpi po dostawie 

rzeczywistej liczby kart osobną fakturą.    

 

3.2. Opis przedmiotu zamówienia - kody CPV: 

 

09100000-0 - paliwa, 

09132100-4 – benzyna bezołowiowa Pb-95, 

09134100-8 – olej napędowy, 

30163100-0 – karty na zakup paliwa.  

 

4. Termin wykonania zamówienia:  

 

Realizacja zamówienia obejmuje czas maksymalnie do 22 miesięcy liczony od dnia 

zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.  

http://www.word.katowice.pl/
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5. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

5.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

5.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4)  

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

        

 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                        

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 

r. poz. 978 z póź. zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  

postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego  majątku  w  

trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z  dnia  28  lutego  2003  r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 z póź. zm.), 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał               

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z  Zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  

1–4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy 

lub zasądzenia odszkodowania. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów oraz terminy ich składania. 

 

6.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia. 

 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji, 

w celu  potwierdzenia  braku  podstaw wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa w punkcie 5.2.1) niniejszej specyfikacji. 

2) Wypełnione oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia 

z postępowania, o których mowa w punktach 5.1 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji, 

stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.  

 
6.2. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 

notarialnie; 

2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo należy 
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dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność 

z oryginałem; 

3) Aktualna koncesja na obrót paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, wydana 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

 

4) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych – 

załącznik nr 4.    

 

6.3. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 6.2.     

       specyfikacji: 

1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

2) Dokumenty wymienione w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji Wykonawcy będą 

musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym 

i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późń. zm).  

 

7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

 

1) Wiesław Wójcik – tel. 516 007 950  w godz. od 7:00 do 15:00, adres e-mail: 

zamowienia@word.katowice.pl - w zakresie przedmiotu zamówienia, 
 

2) Justyna Marlińska – tel.: +48/32 359-30-09 w godz. 7:00 do 15:00, adres e-mail: 

justyna.marlinska@word.katowice.pl - w zakresie procedury przetargowej. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.  

 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  

   

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta 

przetargowa na zakup paliw płynnych do pojazdów WORD Katowice – Oddział 

Terenowy (dalej również OT) w Bytomiu w systemie bezgotówkowym przy 

użyciu kart flotowych wystawionych dla 24 pojazdów.. Nie otwierać przed 27 

stycznia 2020 r. przed godziną 10:15” oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce 

złożenia oferty, tj.: 

 

 WORD Katowice, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice, Sekretariat  

 

 W przypadku braku ww. danych, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 

wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 

kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

 

mailto:piotr@word.katowice.pl
mailto:justyna.marlinska@word.katowice.pl
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11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego, w 

Sekretariacie WORD Katowice, w terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. do  godz. 

10:00. 

  

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 27 stycznia 2020 r. 

o  godz. 10:15 na Sali konferencyjnej. 

 

12. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na druku OFERTA, stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszej specyfikacji.  

 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, 

z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

 

 § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

 § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

 W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

realizacji zamówienia.  

 

13. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 

13.1. Przewiduje się następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

 

1) całkowita cena ryczałtowa brutto (C)– 60%  

 

 

          Cena najniższa brutto wśród ofert badanych 

C = ------------------------------------------------------ X 100 pkt X 60%  

                     Cena badanej oferty brutto     

 

Cena podlegająca ocenie jest ceną stanowiącą średnią z danego okresu (6-12 stycznia 

2020 r.) uwzględniającą przyznany dowolnie przez Oferenta stały upust wyrażony w % lub 

zł.  

 

2) odległość stacji paliw wykonawcy (najkrótsza odległość dystrybutorów 

wykonawcy od OT WORD w Bytomiu)(O) – 40% 

 

Wykonawca podaje w ofercie odległość drogową (z dokładnością do 0,1 km przy założeniu 

zaokrąglania „w dół” wg wskazań google.maps (www.maps.google.pl)) w ramach dróg 

publicznych, jaką musi pokonać Zamawiający pojazdem przeznaczonym do tankowania z 

OT WORD w Bytomiu do miejsca tankowania. Odległość jest liczona w jedną stronę.  

 

Od 0 km do 1 km (włącznie)         – 40 pkt 

Powyżej 1 km do 2 km (włącznie) – 30 pkt 

Powyżej 2 km do 3 km (włącznie) – 20 pkt  

Powyżej 3 km do 4 km (włącznie) – 10 pkt 

Powyżej 4 km do 6 km (włącznie) –  0 pkt  

 

Ostateczna maksymalna suma końcowa uzyskanych punktów – 100 pkt.  

  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą 

całkowitą ilość punktów.  

    



Przetarg nieograniczony na. zakup paliw płynnych do pojazdów WORD Katowice – Oddział Terenowy                    
(dalej również OT) w Bytomiu w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych wystawionych                       

dla 24 pojazdów.   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                AT.ZP.262.1.2020.JM                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                             Strona 5 z 17 

14. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa (Wzory 

umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji). Termin zawarcia umowy 

zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec 

zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym 

terminie zawarcia umów wykonawcy zostaną poinformowani po zakończeniu 

postępowania odwoławczego. 

 

15. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę 

złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej". Zgodnie z art. 180 ust. 2 

odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  

do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1092 z późń. zm); 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 Nr 41, poz. 

238 z późń. zm). 

 

 

Zgodnie z art. 181  Prawa zamówień publicznych: 

 

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców 

w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2.” 

 

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 

17. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.   

 

18. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 24 aa Pzp. 

 

19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

 

21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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22. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się 

w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 

 

23. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać 

się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

26. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór Umowy.  

2. Druk OFERTA – do wypełnienia przez Wykonawców 

3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia – do wypełnienia przez Wykonawców  

4. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych.  

 

 
Opracował zakres merytoryczny: Sprawdził pod względem 

formalno-prawnym: 
Zatwierdził: 

 
 

………………………………………… 
data i podpis 

 
 

…………………………… 
data i podpis 

 
 

………………………………….. 
data i podpis 
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Załącznik nr 1 do specyfikacji 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa nr ………… 

zawarta pomiędzy  

 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach 

z siedzibą w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78, 

NIP: 954-21-92-176, REGON: 273747894 

reprezentowanym przez: 

 

Dyrektora – ………………………. 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a  

 

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

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ….....…................................., 

Wydział .............. pod numerem ..........................., PESEL: .................................., 

NIP: ....................................,  

 

reprezentowaną przez: 

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

 

zwaną dalej Wykonawcą, 

zwane łącznie Stronami, 

 

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu .......................... pod nr ....................., o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup paliw płynnych do pojazdów WORD Katowice 

– Oddział Terenowy (dalej również OT) w Bytomiu w systemie bezgotówkowym przy 

użyciu kart flotowych wystawionych dla 24 pojazdów., zgodnie z przedmiotem 

zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofertą 

przetargową Wykonawcy.  

2. Określa się planowaną ilość paliwa stanowiącą zapotrzebowanie dla Zamawiającego        

w okresie obowiązywania Umowy: 

a) 27 517 litrów Pb-95; 

b) 14 073 litrów oleju napędowego. 

3.  Zasady dokonywania transakcji bezgotówkowych określone zostaną przez Wykonawcę        

w momencie podpisania Umowy i będą stanowić integralną część niniejszej Umowy, o 

ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz SIWZ.   

4. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia i stałej aktualizacji listy pojazdów dla 

których zostaną wydane karty flotowe, która to stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy.     

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy 

spełnia wymagania jakościowe określone aktualnymi przepisami.  
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§ 2 

 

1. Sprzedaż paliw odbędzie się po cenach obowiązujących na danej stacji paliw wykonawcy 

w momencie realizacji transakcji przy uwzględnieniu stałego, określonego w ofercie 

upustu. 

2. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca gwarantuje sprzedaż paliw spełniających wymagania jakościowe określone 

aktualnymi przepisami prawa.  

§ 3 

 

1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura.  

2. Faktura VAT będzie wystawiana za pełen okres rozliczeniowy i obejmuje należność          

z tytułu dokonanej sprzedaży w tym okresie. Ustala się następujące okresy 

rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych: od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do 

ostatniego dnia miesiąca. Faktura powinna być wystawiona w ciągu 7 dni po okresie 

rozliczeniowym, z datą sprzedaży na ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

3. W przypadku kart paliwowych potwierdzeniem transakcji będzie wydruk z terminala lub 

pokwitowanie (dowód zastępczy), który otrzymuje dokonujący transakcji 

bezgotówkowego zakupu paliw przy użyciu kart paliwowych po dokonaniu tejże 

transakcji (przy czym nie jest wskazane imię i nazwisko pobierającego paliwo, a numer 

karty i numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, natomiast akceptacją dokonania 

jest wskazanie „KOD PIN POPRAWNY” nie podpis odbierającego, czy też wskazanie 

imienia i nazwisk), natomiast do faktury dołączony jest załącznik, który szczegółowo 

obrazuje dokonane  wdanym okresie rozliczeniowym transakcje (jest to potwierdzenie 

danych zawartych w dowodzie wydania).  

4. Faktury będą płatne przez Zamawiającego od daty wystawienia faktury w terminie 14 

dni, przy czym za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu 

rozliczeniowego, a za datę zapłaty obciążenie konta Zamawiającego.       

5. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, liczone 

od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana.  

 

§ 4 

 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku likwidacji stacji wskazanej w treści oferty bądź w przypadku gdy stacja przestała 

odpowiadać warunkom opisanym w specyfikacji, chyba że Wykonawca wskaże 

Zamawiającemu inną stację w odległości, która otrzymałaby taką samą wartość punktową 

zgodnie ze specyfikacją (kryterium odległości) co stacja likwidowana bądź niespełniająca 

warunków. 

 

§ 5 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2021 r. bądź do wykorzystania 

wartości zamówienia.    

 

§ 6 

 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się zmiany umowy w przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu lub 

terminu wykonania Umowy, z powodu okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 
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ponosi Zamawiający, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna 

w celu prawidłowego wykonania Umowy. 

 

§ 7 

 

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.  

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

 

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista pojazdów.   
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Załącznik nr 2 do specyfikacji  

 

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

….................................................................... 

Nazwa i adres firmy (wykonawcy) 

 

NIP: ............................................................... 

 

...................................................................... 
numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym 
 

...................................................................... 
adres e-mail wykonawcy 
 

 

 

OFERTA 
    

 

WORD Katowice   

Wydział Eksploatacji Mienia 

 

 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup paliw 

płynnych do pojazdów WORD Katowice – Oddział Terenowy (dalej również 

OT) w Bytomiu w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych 

wystawionych dla 24 pojazdów. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w 

zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących 

zasadach: 

 

 

OT WORD w Bytomiu 

ulica Strzelców Bytomskich 98, Bytom   

 

Średnia dzienna cena paliw w okresie 6 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2020 r. na stacji  

Wykonawcy w ………………… zlokalizowanej przy ulicy …………………………..……, oddalonej od  

siedziby OT w Bytomiu o ……… km wynosi: 

 
L.p. Data Dzienna cena brutto 1 l ON Dzienna cena brutto 1 l Pb-95 

bezołowiowa 

1.  06.01.2020 
 

  

2. 07.01.2020 
 

  

3. 08.01.2020 
 

  

4. 09.01.2020 

 

  

5. 10.01.2020 

 

  

6. 11.01.2020 
 

  

7.  12.01.2020 

 

  

 Średnia 
dzienna 

cena 
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L.p. Rodzaj 
paliwa 

Średnia 
cena za 

1 litr 
brutto z 
Tabeli nr 

1 

Upust w 
% lub zł  

Cena po 
uwzględnieniu 

upustu 

Ilość 
paliwa 

(litry) 

Łączna wartość 
brutto z 

uwzględnieniem 
upustu 

1.  Olej 

napędowy 
 

   15 959  

2. Etylina Pb-
95 
 

   28 937  

 SUMA 
 

   44 896  

 

 
Koszt za 1 szt. karty paliwowej wynosi …………... zł netto (słownie:……………………………….) 

 

Koszt za 1 sztukę karty nowej, dodatkowej, zgubionej wynosi ……. zł netto (słownie:…..)  

 

 

Łączna wartość przedmiotu zamówienia: 

 

Pb-95 

 

Netto ……………………………..zł słownie: ………………………………………………………………………….. 

Podatek VAT: ………………..zł słownie: ………………………………………………………………………….. 

Brutto: ………………..…………zł słownie: ……………………………………………………………………………. 

 

Olej napędowy ON 

 

Netto ……………………………..zł słownie: ………………………………………………………………………….. 

Podatek VAT: ………………..zł słownie: ………………………………………………………………………….. 

Brutto: ………………..…………zł słownie: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2.  Oświadczamy, że jako Wykonawca składający ofertę* (*wspólnicy konsorcjum 

składający ofertę wspólną) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 Pzp oraz  w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o przetargu oraz w specyfikacji, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 Pzp. W załączeniu 

przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do 

specyfikacji.   

 

Oświadczamy, że na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego 

wyznaczonym, złożymy dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

określone przez zamawiającego w specyfikacji. 
 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne 

do właściwego wykonania zamówienia.  

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania 
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naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

6. Oświadczamy, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, (zgodnie z art. 24 ust. 11 

Prawa zamówień publicznych) złożymy oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawimy dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

7. Następującym Podwykonawcom (podać dokładną nazwę) zamierzamy powierzyć 

wykonanie następujących części zamówienia: 

 

a)   ………………………..wykonanie ............................................................, 

b) …………………………..wykonanie ……………………………………………………………………., 

c) ……………………..….. wykonanie ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................... 
Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do specyfikacji 

 

Zamawiający: 

 

……………………........................ 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 

Wykonawca: …………………………………………..…… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………….....…… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup paliw płynnych 

do pojazdów WORD Katowice – Oddział Terenowy (dalej również OT) w Bytomiu w systemie 

bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych wystawionych dla 24 pojazdów.”  

prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach oświadczam, 

co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 

pkt 12-23 ustawy Pzp. 

    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp. 
 

…………….……...... (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      ………………………………………… 

          (podpis) 

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze 

…………...........……………………............................................................................... 
 

…………….….....…. (miejscowość), dnia …………………. r.  

………………………………………… 

          (podpis) 

* Niepotrzebną część tabeli skreślić 
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Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, 

średnim przedsiębiorstwem*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 

przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. 

definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

 

...................................... 
Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy 
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 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Katowicach 

 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 

Drogowego w Katowicach : iod@word.katowice.pl, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

„Zakup paliw płynnych do pojazdów WORD Katowice – Oddział Terenowy 

(dalej również OT) w Bytomiu w systemie bezgotówkowym przy użyciu 

kart flotowych wystawionych dla 24 pojazdów” prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawą Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

mailto:iod@word.katowice.pl


Przetarg nieograniczony na. zakup paliw płynnych do pojazdów WORD Katowice – Oddział Terenowy                    
(dalej również OT) w Bytomiu w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych wystawionych                       

dla 24 pojazdów.   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                AT.ZP.262.1.2020.JM                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                             Strona 16 z 17 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

                                                                                                                                        

                                                                          ………………………….……………………………… 

                                                                                    Podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 4 do specyfikacji 

 

 

Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 
 

Oświadczam, że w przetargu nieograniczonym p.n. „Zakup paliw płynnych do 

pojazdów WORD Katowice – Oddział Terenowy (dalej również OT) w Bytomiu w systemie 

bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych wystawionych dla 24 pojazdów” wypełniłem 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

        …………………………………….. 

    Podpis osoby uprawnionej do  

    reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


